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Editorial

Festas folclóricas e indústria cultural

Antônio de Paiva Moura
Presidente de Honra da Comissão Mineira de Folclore

Reportando Thodor Adorno e Maxs Horkeimer, da
chamada Escola Frankfurt, que criaram o termo “indústria
cultural”, afirmando que na sociedade contemporânea todo
evento cultural acaba sendo objeto de mercado, sem o qual
desaparece. Mesmo aqueles eventos, outrora regidos pelas
tradições com finalidade religiosas ou lazer, só sobrevivem se
tiver um público turístico e que seja atraente a este. Há 50
anos, a festa de bumba meu boi em Parintins AM, era só para
espectadores locais. Hoje a cidade tem cem mil habitantes e
recebe na segunda semana de junho, cerca de cento e
cinquenta mil turistas.
Em 1967, Juscelino Kubitschek, na abertura o LP de
músicas de seresta, diz que naquele momento a cidade estava
sendo ligada por asfalto aos grandes centros urbanos do país,
as serestas iam passar a ser atração turística. Foi o que
aconteceu e acabou se ajustando em espetáculo com o nome
7
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de vesperata. Na década de 1970, a cidade vive uma euforia
com o aumento da frequência de turistas. Os eventos, como
a semana santa, carnaval, festa do Divino e festa do Rosário
são divulgadas em todos os meios de comunicação de massas.
Todos estes eventos tiveram que ser modificados de modo a
deslumbrar os turistas. São contratados programadores
visuais, especialistas em escolas de samba do Rio de Janeiro
e Belo Horizonte, como David Ribeiro, Raul Belém, Décio
Novielo, Gilsoney Dumont e Márcio Meira Venuto para
organização dos cortejos do império do Divino e reinado do
Rosário. Aparecem duas escolas de samba, como a Tijuco
Imperial e Chica da Silva, com predominância de luxo nas
fantasias, alegorias e adereços.
Marlene Silva, professora de dança do Palácio das Artes levou
uma coreografia de dança afro criada exclusivamente para o
desfile do reinado do Rosário. Os estudiosos de folclore de
Minas Gerais, que estiveram em evidência de 1980 a 2010,
sob a liderança de Saul Martins, eram contrários a qualquer
produção cultural que tivesse por base ou motivo as
manifestações folclóricas e, pejorativamente, as chamavam
de “parafolclore”.
Em 1986 a Rede Minas de televisão produ8ziu um áudio
sobre as festas folclóricas do Jequitinhonha. O diretor do
áudio, em entrevista, perguntou-me o que achava de a Festa
do Divino de Diamantina ter-se transformado em um evento
turístico. Respondi que quando a sociedade local modifica
suas festas e dá outros sentidos, nada podemos fazer ou
8
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lamentar. As festas folclóricas são dinâmicas e se modificam
no decorrer do tempo. O folclore do carro de bois dá lugar ao
trem de ferro nas funções de maquinista, guarda-freios,
foguistas. Daí para o caminhoneiro e deste para o aviador e o
restante da tripulação.
A festa do Divino em Diamantina na atualidade é um
evento de alto valor cultural, de expressivo significado social
e evidente importância econômica. Faz reviver e memorizar
as tradições culturais do Brasil Monárquico e a importância
da cidade de Diamantina nos cenários políticos de Minas e
do Brasil. É força de atração que permite aglutinar
diamantinenses ausentes e residentes, bem como se
confraternizar com os mineiros e os brasileiros. Os
preparativos da festa envolvem milhares de pessoas na
organização do cortejo, na confecção de indumentárias e
alegorias; na preparação dos grupos de bailados folclóricos;
no abrilhantamento musical; na organização das alas e
quadros. A festa gera trabalho e renda porque envolve artistas,
artífices e artesãos da região; provoca aumento no consumo
de produtos agrícolas e minerais; agita o comércio de tecidos,
bordados e objetos ornamentais; lotação de hotéis, pousadas,
bares, bares, combustíveis e transportes.
Então, a indústria cultural tomou o lugar do folclore em
Diamantina? Não, porque todo o know-haw, o saber como
fazer a festa é inteiramente tradicional. Todo festeiro,
imperador do Divino, rei do Rosário, dirigente de banda
carnavalesca, grupo de serestas, uma vez escolhidos, não se
9
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propõem a quebrar os rituais e os saberes adquiridos na
convivência familiar. Diamantina é a única cidade que ainda
tem as antigas modinhas no repertório de serestas, embora
este gênero não seja o único. Se Adorno e Horkeimer fossem
vivos, seus dedos estariam calejados de tanto usar teclado
de computador, apertar botões e deslizar tela de celular, onde
não há o que não seja indústria cultural.

10
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Carta aberta aos folcloristas brasileiros
Romeu Sabará da Silva
Presidente da Comissão Mineira de Folclore
Transcrição de artigo publicado na obra Antropologia e
Folclore: ambiguidades e preconceito

Anexo a essa obra – Antropologia e Folclore:
ambiguidades e preconceitos – vem editada a presente - Carta
aberta aos folcloristas brasileiros – divulgada por este autor
na sua condição de presidente da Comissão Mineira de
Folclore, como evento comemorativo do Dia do Folclore, em
22 de agosto, de 2021. Insere-se em um contexto rico de
informações no que diz respeito ao folclore com fato social,
ao Folclore como ciência e aos folcloristas como
pesquisadores. De início, não se tratava de uma carta aberta,
mas de uma proposta de um texto redigido por este
antropólogo e folclorista a ser discutido. aprovado e divulgado
como - Manifesto dos folcloristas brasileiros – contendo o
seguinte preâmbulo:
Prezados folcloristas brasileiros
No ano de 2022, celebrar-se-á dois
eventos históricos culturais de monta
para a cultura nacional brasileira. Vai-se
comemorar o centenário da Semana de
Arte Moderna realizada em São Paulo,
entre 13/02/1922 e 17/02/1922. Como
também a Comissão Nacional de Folclore
11
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se prepara para a realização do XVIII
Congresso Brasileiro de Folclore, em
julho de 2022, no Maranhão.
Os referidos eventos históricos se cruzam
na medida em que o movimento
modernista colocava em cena elementos
da cultura nacional brasileira,
valorizando o que era nacional e o
movimento folclorista empuhava a
bandeira da Campanha Nacional de
Defesa do Foclore como bsse da cultura
nacional.
No referido Congresso Brasileiro de
Folclore vai-se reavaliar a Carta do
Folclore Brasileiro, votada e aprovada no
Primeiro Congresso Brasileiro de Folclore,
reunido Rio de Janeiro, então capital do
país, entre 22 e 31 de agosto de 1951, há
setenta nos. Sendo que o decreto nº
43178 de 05/02/1958 do Poder Executivo
Federal, instituía a - Campanha de Defesa
do Folclore Brasileiro.
Visto que a Carta do Folclore Brasileiro
completa setenta anos, nós, folcloristas
brasileiros, reunidos em assembleia
virtual realizada no dia 06 de julho, de
2021, houvemos por bem lançar um Manifesto dos Folcloristas Brasileiros para conclamar a sociedade brasileira no
sentido de defender o folclore como
12
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base da cultura nacional. Contudo,
setenta anos depois, não se tem o que
comemorar, mas o que lamentar,
considerando o que se segue.
A proposta deste manifesto era levada à frente
em função de três fatos. Um deles era que a referida
Carta do Folclore seria discutida somente um ano depois
no Congresso de julho de 2022, sendo que era neste
ano de 2021 que devi a ser celebrado seus setenta anos.
Veio daí a razão de ser da proposta de lançamento do
referido manifesto como evento comemorativo e
preparativo para o Congresso. O segundo era devido
ao fato deste antropólogo, como folclorista, com uma
convivência de mais de meio século com folcloristas,
estar preocupado com a sorte de uma nova geração de
aspirantes a pesquisadores de folclore, em um ambiente
adverso, senão hostil, devido ao preconceito
acadêmico-científico contra o folclore e conta
pesquisadores de folclore. Por fim, este pesquisador
acabava de concluir sua obra – Antropologia e folclore:
ambiguidades e preconceitos- onde sistematiza essa
problemática e acena com uma proposta de superação.,
sendo que a proposta do manifesto estava
fundamentada na referida obra.
Para tanto, foi posta em discussão para os sócios
da Comissão Mineira de Folclore em três sessões abetas.
Contudo as divergências eram tantas que ete
proponente decidiu pro retirar aros a proposta e
divulgá-la com carta aberta dirigida aos folcloristas
brasileiros. Aí ela está.

13
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CARTA ABERTA PARA OS FOLCLORISTAS BRASILEIROS
Prezados folcloristas brasileiros

No ano de 2022, celebrar-se-á dois eventos
históricos culturais de monta para a cultura nacional
brasileira. Vai-se comemorar o centenário da Semana
de Arte Moderna realizada em São Paulo, entre 13/02/
1922 e 17/02/1922. Como também a Comissão Nacional
de Folclore se prepara para a realização do XVIII
Congresso Brasileiro de Folclore, em julho de 2022, no
Maranhão.
Os referidos eventos históricos se cruzam na
medida em que o movimento modernista colocava em
cena elementos da cultura nacional brasileira,
valorizando o que era nacional e o movimento folclorista
empuhava a bandeira da Campanha Nacional de Defesa
do Foclore como bsse da cultura nacional
No referido Congresso Brasileiro de Folclore vaise reavaliar a Carta do Folclore Brasileiro, votada e
aprovada no Primeiro Congresso Brasileiro de Folclore,
reunido Rio de Janeiro, então capital do país, entre 22
e 31 de agosto de 1951, há setenta nos atrás. Sendo
que o decreto nº 43178 de 05/02/1958 do Poder
Executivo Federal, instituía a - Campanha de Defesa do
Folclore Brasileiro.
Visto que a Carta do Folclore Brasileiro completa
setenta anos, nós, folcloristas brasileiros, reunidos em
assembleia virtual realizada no dia 06 de julho, de 2021,
houvemos por bem lançar um - Manifesto dos
14
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Folcloristas Brasileiros - para conclamar a sociedade
brasileira no sentido de defender o folclore como base
da cultura nacional. Contudo, setenta anos depois, não
se tem o que comemorar, mas o que lamentar,
considerando o que se segue.
O modo de produção vigente na formação capitalista,
com sua dupla face neoliberal e neocolonialista, dilacera
as comunidades brasileiras com suas famílias e suas
formas elementares de viver que são preservadas como
folclore nacional, base da cultura nacional. Como isso,
tornando-as dependentes do mercado.
Ao mesmo tempo, a pesquisa e o ensino do folclore
fica alijado dos sistemas de ensino e pesquisa, voltados,
como estão, para o mercado.
A sociedade dominante, com a conivência do meio
acadêmico científico alimentou uma onda de
preconceitos contra o folclore ou cultura popular e seus
pesquisadores.
Até mesmo a palavra folclore passou a ser evitada, a
pretexto de possuir significado de antiguidades não
funcionais, generalizando sua substituição pela palavra
cultura popular como se estivesses a trocar meia dúzia
por seis.
A mídia, por sua vez, confunde e faz onde se confundir
folclore com para-folclórico e com festivais de caráter
duvidoso. Com isso, alimentam políticas culturais
equivocadas sobre folclore ou cultura popular

15
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As comemorações do Dia do Folclore – 22 de Agosto passaram a ser ridículas pelo fato de serem associadas
a antiguidades não funcionais no mundo moderno e
dissociadas da vida das comunidades brasileiras.
Principalmente nas escolas, devido ao fato de os
professores não terem sido preparados para tratar do
tema, muitas vezes o folclore é reduzido a lendas e
danças festivas, desconhecendo que os alunos vivem
em comunidades domésticas onde se cultiva o folclore
cada dia como formas elementares de viver.
Considerando que a expansão do capitalismo leva com
ele o dilaceramento dessas comunidades e o
preconceito contra esses estudos e seus pesquisadores,
queremos manifestar nossa solidariedade a essas
comunidades e esses pesquisadores.
Diante disso e mais do que por isso, convocamos as
comunidades domésticas brasileiras para resistirem a
esse processo de degradação e manterem suas formas
elementares de viver para que não fiquem a depender
do mercado. Com também, exigirem do poder público
apoio para a pesquisa e o ensino do folclore, com duas
inserções no sistemas de ensino e pesquisa.

16
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EDUCAÇÃO EM FESTAS POPULARES
Edimilson de Almeida Pereira
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Em se tratando das populações afro-brasileiras, um modo
expressivo de relatar as contingências histórias do tráfico, da
readaptação dos africanos ao Brasil e da formulação de uma nova
identidade no continente americano se desenhou através da
oralidade. Ao mesmo tempo, parte das informações sobre os
africanos e seus descendentes no Brasil veio a público através das
pesquisas realizadas por estudiosos de diferentes áreas, muito
embora outro tanto permaneça latente nos documentos
arquivados em museus, paróquias ou mesmo na posse de
herdeiros, particularmente nos meios rurais. Os dados fornecidos
pela oralidade e pelos registros documentais não podem ser vistos
apenas como contrapontos da chamada história oficial, pois a
compreensão de seus esquemas revela as tensões que levam os
grupos a construírem diferentes sentidos para os fatos históricos.
O confronto entre as versões dos eventos acentua o significado da
História como processo, no qual as várias vozes se entrecruzam,
aliando-se ou rejeitando-se, mas, de toda maneira, sendo impelidas
à cena dos diálogos sociais. A imposição de “uma história” baseada
na voz de um grupo privilegiado constitui um ato de violência, que
reduz a lógica do diálogo, embora não seja possível dizer que
interrompa de forma absoluta a geração dos discursos
marginalizados.
Para situar esse embate, é interessante analisar o modo como as
culturas populares utilizam a festa para elaborar e reelaborar
sentidos para os fatos, alimentando o caminhos de uma outra
história e de uma outra literatura, que dialogam e contrastam com
as chamadas história oficial e literatura canônica.

17
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Um dos meios para apreender essas questões consiste em observar as relações entre as culturas populares e as atividades pedagógicas difundidas pela rede escolar oficial. Os representantes da
cultura popular, sobretudo nas vertentes rural e de periferias urbanas (em certo lugares, ainda marcadas pelos traços rurais), articularam estratégias de ensino-aprendizagem que conflitam e dialogam com a escola instituída, em geral, de acordo com as perspectivas das classes dominantes
Não é novidade afirmar que o processo de aquisição do conhecimento se desenvolve através de múltiplos canais e em variadas
situações.
O ser humano, nos diversos ambientes em que se estabeleceu,
organizou formas de comunicação que são, em síntese, métodos
contextualmente considerados como pertinentes para as relações
de ensino-aprendizagem. Ensinamos e aprendemos na convivência familiar e nos locais de trabalho, nas horas de recreação, no
transito pelas ruas em ambientes apropriados para a descoberta e
o exercício do conhecimento.
Do ponto de vista institucional, a escola se apresenta como o ambiente ideologicamente construído para a experimentação dos
processos de ensino-aprendizagem. É evidente que os ambientes
da família, do trabalho, da recreação e das ruas também são
construídos, mas sua dinâmica de ensino-aprendizagem apossui
mecanismo próprios, que os diferenciam da escola. Esta desenvolve-se a partir de determinados procedimentos pedagógicos e,
em muitos casos, as distorções da ordem social que alimentam
esses procedimentos se refletem na construção de uma escola divorciada da sociedade ou, em casos específicos, de alguns setores
da sociedade. A consequência disso e´ a manutenção do
distanciamento entre o que chamamos de pedagogia da instituição (responsável pelo ensino-aprendizagem na escola do governo) e a pedagogia da experiência (orientadora do ensino-aprendizagem na escala da vida). O que então se revela são situações
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marcadas pelo conflito. De um lado, a escola oficial estabelece
programas de ações universalizantes, entrando em choque com
os anseios de grupos locais, que reivindicam atendimento de suas
demandadas particulares. É por demais conhecida do problema
da alfabetização de teor formalista, cuja ênfase recaía sobre o
estrato fônico da língua sem considerar as implicações de conteúdo e contexto. Assim, um exemplo formal de oração, como “Ivo
viu a Uva”, apresentava resultados poucos estimulantes (nem sempre percebidos pelos alfabetizadores) para o Desenvolvimento
psico-sociolinguistico de crianças ilhadas em áreas carentes nas
quais se situavam e ainda estão situadas muitas de nossas escolas.
Por outro lado, as pessoas da escola da vida, muitas vezes, veem
na escola oficial e nos recursos que utiliza para transmitir o conhecimento um campo de desafios intransponíveis. A escola oficial se
torna ao lugar para os competentes, os que são ‘doutores’ e merecem admiração por terem superado testes difíceis associados
ao domínio da escrita e das operações matemáticas. Paralelamente
ao elogio do escolarizado, os excluídos da instituição tecem um
discurso ambivalente, que salienta sua baixa auto-estima, ao mesmo tempo em que deixa entrever outros modos de acesso ao conhecimento. A esse respeito, veja-se o comentário de um agricultor de salto da Divisa, município de Minas Gerais:
“Eu mesmo num sei lê, dona. Fico embaraiado com as letra e num
dei conta. Mas o meu fio, o Romeu, esse lê sem gaguejá. Tem que
sê assim desse jeito. Uma coisa a gente entende, otras num dá pra
cabeça da gente.
Mas dá pras cabeça dos outro. Deus pôs
sentido no mundo.Tem que caçá jeito de descobri. Num tem ninguém que sabe tudo, nem os dotô. Mas os pequeno, que ne eu,
sabe alguma coisinha tamém. Num existe esse que num sabe nada.”
Reconhecer as tensões existentes entre a “escola do governo” e a
“escola da Vida” implica uma etapa de um empreendimento mais
amplo, que deve pensar a escola como decorrência da vida, portanto, como um lugar de atitudes que superam as circunstâncias
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da cena política para atender as expectativas maiores da sociedade organizada. A escola da vida é a escola das pessoas interessadas na formulação de propostas humanistas que impeçam os
governantes de tomarem medidas contrárias à justiça social. Nesse sentido, é interessante uma aproximação aos procedimentos
adotados pelos vários agentes que participam dos processos ensino-aprendizagem em diferentes contextos. Pensamos ser válido
comentar alguns desses modos presentes na cultura popular, na
medida em que abrem janelas para percebermos outras modulações da história. O aperfeiçoamento das experiências de socialização, considerando-se as linhas de interação e conflitos inerentes a
essas experiências, consiste numa das metas da ação pedagógica.
Ela está implícita nas relações dos indivíduos entre si e com a história do grupo a que pertencem: o que ensinamos e aprendemos
está emoldurado pelas possiblidades de obtermos ou não respostas para os nossos anseios junto aos nossos pares sociais. Numa
sociedade diferenciada, os grupos tendem a desenvolver seus próprios mecanismos de transmissão do conhecimento, conflitando,
muitas vezes, com outros segmentos. Um recorte no quadro social brasileiro mostra que nem sempre as camadas mais pobres tiveram acesso aos setores da educação institucionalizada. Mas, nem
por isso, deixaram de realizar suas interpretações da história do
país, renegociando significados e instaurando óticas alternativas
para a compreensão dos fatos.
Em um livro interessante, mas pouco considerado, Pedro Calmon
destaca como a poesia popular é indicativa de “uma contribuição
original do sentido público às fases decisivas’” da sociedade brasileira. A obra reúne textos satíricos editados na imprensa e cantigas de domínio público que abordam, sob a ótica dos representantes da cultura Popular, os temas que marcam a vida do País em
várias épocas. Veja-se a cantiga, ouvida por Saint-Hilaire, em Minas Gerais, a qual denunciava a opressão policial dos meirinhos
conta a população pobre:
Itabira, Itambé,
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Samambaia e Sapé
Meirinhos de Caeté
Libera nos, Domine
As agitações políticas, como a revolução maçônica e republicana do Recife, em 1871, também foram abordadas nas cantigas populares e revelam as orientações ideológicas que então
permeavam os vários setores da vida social:
No campo da Honra
Patrícios formemos,
Que vil Despotismo
Sem sangue vencermos.
Por sua vez, o progresso dos meios de transporte e de comunicação virou tema para a poética dos negros carregadores do Recife,
nos idos de 1870-1880. A mescla dos conteúdos confere a essas
cantigas um aspecto de texto-reportagem ou crônica de costumes,
em que as informações sobre cotidiano são filtradas pelo aponto
de vista e pelo lirismo de um sujeito situado fora das camadas
dominantes do país:
Iaiá me diga adeus,
Olhe que me vou embarcar
O vapor entrou na barra
O telegrama deu siná...
O vigor dessa atividade poética dessa atividade poética aponta para a articulação de uma rede comunicativa que permite representantes das culturas populares estabelecerem leituras de suas
experiências sociais. A cotidianeidade da comunicação faz com que
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se sintam relacionados a história de seu grupo, além de assegurarlhes que essa história pode ser apresentada de diferentes maneiras (nas cantigas ou narrativas) e através de diferentes suportes
(como a palavra cantada ou escrita). No que tange a vivência do
sagrado, as realização da festa institui um momento forte de socialização e de exercícios das relações ensino-aprendizagem.
Referimo-nos a festa gerenciada pelos grupos menos favorecidos,
que são exilados das instâncias de poder a medida que se acentua
o seu estado de marginalização socioeconômica. A festa organizada por esses segmentos populares é escrita como um livros de
muitos 17 e contraditórios capítulos, através dos quais é possível
apreender os conflitos de classes que se exprimem de modo específico na linguagem da festa. O conflito decorrente da distribuição
da autoridade, por exemplo, é traduzido pelas tensões entre as
lideranças populares (contendas simbólicas e reais entre capitães
no Congado ou entre os mestres nas folias de Reis) e entre os grupos econômica e etnicamente diferenciados (pobres versus ricos,
negros versus brancos, respectivamente). Os grupos de devotos
se entraram na festa, vivenciando-a como herança recebida dos
ancestrais e como tradição veiculadora de uma certa ordem social. No espaço ritual o encontro é revisto pelas forças da coesão e
da dispersão: Os grupos, por um lado, reafirmam os laços de
pertencimento e solidariedade, por outro, se confrontam para
definir quem assume maior projeção no quadro da hegemonia
local.
A festa ocupa lugar central nas elaborações discursivas, sendo o
evento durante o qual se desenvolvem inúmeras práticas de ensino-aprendizagem. Herdar, fazer e viver a festa são atos contíguos
que se tornam evidentes no exercício da metalinguagem, ou seja,
a proporção que fala sobre a festa (através de cantos e narrativas),
o devoto o faz de maneira estética, imprimindo permanência a
celebração que é temporária:
A festa é tudo pra gente aqui. É aquela alegria, aquela fé, todo
mando dançano e cantano. A gente esquece do trabalho, das do-
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ença, das dificuldade, fica só lembrando das coisa boa, de papai,
de mamãe. Dá uma saudade, uma dor...
Quando acaba a festa dos escavo, a gente já começa a pensá na
festa do Rosaro. Tem que vê as ropa, os instrumento, consertá as
bandera... As vez a gente deita e fica lembrando de tudo. Das festa dos antigo, das festa que num chegô. No meio fica tudo sem
graça. Mas quando junta um pouquim de gente, nós pega a falá
da festa. Daí a apouco m canta, outro puxa de lá... ô saudade!
Então no tempo do papai...” (Gomes e Pereira, 2000)
As festas populares, além do caráter sagrado, são eventos
pedagógicos que envolvem pessoas de diferentes gerações e localidades, abrindo a cena também para os contatos entre classes
sociais distintas. As inter -relações entre velhos e jovens, crianças
e adultos, os da casa e visitantes, os pobres e os de classe média
ilustram um lugar e um período onde se estabelecem os intercâmbios de informações de sentido iniciático e social. Durante a
festa, os atos de ensinar e aprender adquirem um sentido público; os devotos coordenam as lições do sagrado e, de igual modo,
os processos ensino-aprendizagem se concretizam nos trabalhos
comunitários que garantem a realização da festa. A “musa popular”, no dizer de Pedro Calmon, amplia sua presença na festa estimulando os devotos a buscarem cos conhecimentos relativos as
práticas do sagrado e aos desdobramentos dos fatos sociais.
Os lugares de louvação (igrejas, capelas, casas, terreiros, caminhos,
altares) e de trabalho (cozinhas, salas, quartos, varandas) são transformados em espaços escola permeados pelas estratégias das relações pedagógicas, que permitem aos devotos discutir, concretizar e aperfeiçoar suas experiências de socialização. Para indicar o
campo social onde esses referenciais são articulados, tomaremos
os cantos do Congado apor exemplo. Antes, porém, apontaremos
a partir de investigações realizadas em Minas Gerais - alguns dos
traços que delineiam os contornos do Congado, celebração que,
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por sua vez, fincou raízes em diferentes regiões do Brasil, tais como
as de São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul etc.
Numa breve descrição do Congado, é necessário levar em conta,
entre outros, três aspectos que o constituem: a coroação de Reis
e Rainhas, os cortejos e embaixadas e as danças rituais. A coroação de Reis do Congo tem registro já no século XVII, no Nordeste
Brasileiro. Em Minhas Gerais, as primeiras referências à coroação
aparecem na obra cultura e opulência no Brasil, que reúne relatos
de viagem de Antonil, entre 1705 e 1706. O evento ocorria mediante a autorização concedida pela Estado português e pela Igreja
Católica, que manipularam, até certo ponto, essas manifestações
a fim de estabelecer maior controle sobre a população escrava.
Ou seja, ao permitir que os negros celebrassem suas festas religiosas, inibiam (ou julgavam inibir) o seu desejo de rebelião; ao instituir uma autoridade sagrada (o Rei do Congo), tutelada pelo Estado e pela Igreja, obrigavam os devotos negros a obedecerem os
modelos social e religioso impostos pela metrópole.
Apesar da vigilância, a encenação das coroações ofereceu aos negros e oportunidade para reinterpretarem o próprio evento, atribuindo ao sagrado o papel de mediador entre as origens em África
e as realidades brasileiras. Assim, como o controle exercido sobre
os corpos dos negros foi contestado fisicamente pelas fugas e suicídios, o controle sobre suas almas foi contestado pela sua rebelião metafísica. Através dela, os negros articularam os recursos
necessários para se adaptarem à catequese cristã, mas também
para não perderem totalmente suas heranças religiosas e, segundo as possiblidades, para engendrarem vivências do sagrado capazes de refletir suas próprias exceptivas.
Os cortejos e as embaixadas reconstituíram, no enredo sagrado,
antigos embates dos grupos que realizavam antes mesmo do desembarque no Brasil. No novo contexto, as divergências forma
retraduzidas para dar conta dos conflitos entre negros
cristianizados. Isso evidenciou uma estreita relação entre o imagi-
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nário cristão dominante e a realidade social. Ou seja, as tensões
entre céu e inferno, bons e maus, serviram de pontes para desdobrar no imaginário as contendas sociais entre brancos (bons, porque cristãos) e negros (maus, porque não cristãos). Na síntese da
relação entre imaginário e realidade se estabeleceu o código dominante, garantindo aos brancos-bons cristãos o direito ao céu e
aos negros-maus não cristãos o exílio no inferno. Como discurso
de catequese, essa ideologia apresentou alto rendimento, estendendo-se para a convivência dos negros. O combate simbólico ou
real encenado durante as embaixadas reduplicou os confrontos
sociais entre negros cristão e negros não cristãos, seguindo a linha
de síntese dominante, isto é, para negros-bons cristãos, o céu; para
negros-maus não cristãos, o inferno. Nessa sequência, a vitória se
decidia em favor dos protegidos de Nossa Senhora do Rosário, São
Benedito ou Santa Efigênia – ícones totalmente católicos, quando
se toma o ponto de vista das ações de catequese.
As danças rituais se relacionavam à comemoração da vitória dos
devotos e à intervenção das forças divinas, ocasião em que a coreografia e a música apontavam para uma linguagem não totalmente cristã, inserida no conjunto das celebrações. As evoluções do
corpo indicam, a partir do modo como se executam os movimentos, certos sentidos e representações, isto é, ainda que todos os
homens devotos reverenciem a terra e os ancestrais, a semelhança de seus gestos chamará a atenção para buscarmos neles certas
particularidades. A tessitura do Congado alerta para as diferentes
histórias que os corpos de negros e brancos narram no momento
em que fazem, aparentemente, o mesmo gesto ritual. Não há gestos melhores ou piores, mas distintos. Na medida em que essa
distinção nasceu associada a um contexto, para se ter uma maior
aproximação a esse contexto é necessário tomar os gestos como
diferentes e inter complementares. Assim, as danças rituais de
negros, brancos e mestiços apresentam diferenças, mas, ao revelar uma o que a outra não exibe, contam por complementação
uma narrativa mais abrangente, que diz respeito aos processos de
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organização da sociedade brasileira. Atualmente, o Congado apresenta diversas configurações, em vista da perda, transformação
ou acréscimo de novos elementos. Em Minas Gerais, está articulado a partir de uma fundamentação mítica, que é reencenada através dos cortejos, embaixadas, danças rituais. O mito narra a ação
dos negros que retiraram Nossa Senhora do Rosário das águas (segundo algumas variantes, de uma gruta) e, após uma disputa com
os senhores brancos, assentaram a santa numa capela. Desse episódio em diante, a Senhora do Rosário se torna a protetora dos
homens negros. Os cortejos, embaixadas e danças reatualizam esse
enredo. Os cortejos se subdividem em Reinado e ternos. O Reinado é formado por Reis e Rainhas, Príncipes e Princesas com várias
designações (do Congo, Perpétuos, Festeiros etc) e guardas-coroas; representam a coroa de Nossa Senhora do Rosário. Os ternos
ou guardas desempenham a função de proteger o Reinado; são
constituídos pelos devotos que rezam, cantam, dançam e pagam
promessas. Cada terno possui histórias, coreografias, músicas,
vestes e instrumentos específicos. Os mais destacados são Congo,
Moçambique, Catopê, Marujo, Penacho, Vilão, Caboclinhos e
Candombe. Os ternos saem foram dos limites das comunidades
para conduzirem o Reinado, cumprirem promessas e visitarem-se
uns aos outros. O Candombe apresenta uma série de particularidades, pois é venerado pelos devotos como a referência mais antiga do Congado; além disso, é identificado, simultaneamente,
como tambores, como ritual e como terno, desafiando a perspicácia de devotos e pesquisadores.
A princípio, é válido dizer que no Congado, apesar de “limitados
em nível histórico, à dialética da questão da usura, do exótico, da
subserviência”, os devotos criaram uma ordem social que lhes
permitiu, até o momento, garantir-se “no exercício da cidadania e
dão exemplo de afirmação política e de reivindicação de direitos”.
Nos espaços-escola da festa, os devotos são informados (através
dos cantos e narrativas) sobre as condições tensas em que viveram e vivem as comunidades de negros e mestiços pobres no Bra-
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sil. Diante disso, os cantos sugerem procedimentos de resistência
para reivindicar o direito dos menos favorecidos à cidadania:
Quando eu saí de casa /Minha mãe me encomendô
Oi, meu fio, cê num apanha/ Que seu pai nunca panhô
Todo negro se soubesse / Da força que o negro tem
Não tolerava /Cativeiro de ninguém
A violência policial (estimulada pela exclusão étnica que pressiona
a população afro-brasileira) é denunciada nos cantos do Congado,
indicando a consciência social do devoto do Congado, cuja
performance o situa como porta-voz de seu grupo. A concisão da
linguagem e o realismo das descrições acentuam o aspecto de texto-reportagem que coloca os acontecimentos diante do
interlocutor, interrogando-o e incitando-o a assumir uma postura
em face das denúncias:
Ei, tava na rua de baxo/ Eu tava na rua de cima
O Seo guarda mandô me prendê/ Eu gritei: Ô, Sá Rainha! /
Sinhô Rei mandô me soltá
Para criticar a ideologia da ‘democracia racial’ brasileira, o
devoto aproveita o espaço da festa para apresentar um contra retrato dessa ideologia, revelando uma sociedade em que o fato
de ser negro tem servido como um dos motivos para reprimir a
população afro-brasileira. O texto-reportagem denuncia a atualidade desse conflito étnico-social, demonstra a consciência dos
autores do discurso e salienta uma outra via de reflexão proposta
através do sagrado. Ou seja, para um problema inserido no plano
do real (a discriminação e a violência) é necessário buscar soluções também no nível do real (a denúncia), mas, além disso, o
espaço ritual da festa sugere uma outra via, a da linguagem sim-
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bólica que permite ao devoto intuir uma saída transcendente para
o problema, invocando o auxílio divino:
Eu não matei / Eu não robei /Eu nun fiço nada, oi, ai
Mas o povo tá dizeno /Que amanhã é dia do meu jurado
Vô pedi Nossa Senhor /Para sê minha adevogada
No espaço-escola da festa, os afro-brasileiros se revitalizam como
indivíduo e grupo, ao atuarem como professores e alunos da história do País. A partir dos meios que a linguagem simbólica da
festa possibilita, formulam a ideologia de contra-resposta à opressão, pleiteando transformações que ponham fim à violência e à
exclusão étnico-social. Mais confirmações sobre a importância
social da festa poderiam ser obtidas no Congado e em outros eventos das culturas populares, de modo a percebermos como os cantos e as narrativas de preceito indicam a formulação de uma outra
vertente histórica, segundo o ponto de vista dos desprivilegiados.
A festa se apresenta, portanto, como um espaço social, político e
pedagógico proício para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem. A percepção de que a defesa da liberdade, o
fortalecimento dos laços comunitários e o cultivo da reflexão crítica fazem parte dos pressupostos da festa é apelo suficiente para
considerarmos que ela sinaliza também para uma outra história,
capaz de fecundar experiências estéticas significativas para a sociedade brasileira.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS / Sugestões de
leitura
ALMEIDA, Márcio. A festa do Congo. Jornal Estado de Minas. Belo
Horizonte, 18/09/1996.
CALMON, Pedro. História do Brasil na poesia do povo. Rio de Janeiro: Bloch, 1973.

28

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

28

10/08/2021, 17:34

GOMES, Núbia Pereira de M.; PEREIRA, Edimilson de Almeida.
Mundo encaixado: significação da cultura popular. Belo Horizonte: Mazza Edições, 1992.
GOMES, Núbia Pereira de M.; PEREIRA, Edimilson de Almeida.
Negras raízes mineiras: os Arturos. 2. ed. Belo Horizonte: Mazza
Edições, 2000.
SANCHIS, Pierre. Arraial, festa de um povo: as romarias portuguesas. Lisboa: Edições Dom Quixote, 1983.
JANCSÓ, István e KANTOR, Íris (org.).Festa: cultura e sociabilidade
na América Portuguesa. Vol. I e II. São Paulo: Hucitec; EdUSP;
Fapesp; Imprensa Oficial, 2001.

29

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

29

10/08/2021, 17:34

Festa na casa do Imperador - Gouveia

Cem anos da Escola

Camilinho em Festas
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Festas nos Arraiais

Raimundo Nonato de Miranda Chaves
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Eu estou próximo de completar 90 anos e, com certeza, assisti a mais de uma festa. Agora, devo escrever sobre festas,
então assumi minha condição de velho - não gosto de eufemismo: idoso, melhor idade e parecenças. Assim vou escrever sobre o que vi, ouvi, senti, participei e até organizei. Nada
de entrevistas, nada de consulta a historiadores.
Tenho que fazer corte no tempo. Esclareço: minhas observações são válidas para o tempo anterior às modernidades ditas como televisão, telefonia móvel, computadores e internet;
salvo alguma ligeira escapada. Da mesma forma um corte no
espaço, limitando-me a escrever sobre festas nos arraiais,
geograficamente próximos ao de minha origem: Camilinho.
São os arraiais da estrada do sertão: Camilinho, Tigre, Barreiro
e mais Cuiabá, próximo a Gouveia – sede do município; Capitão Felizardo e Cemitério do Peixe, ambos da outra banda do
Rio Paraúna, município de Conceição do Mato Dentro, mas
muito próximos de Camilinho.
***
Camilinho, em cima da Cordilheira do Espinhaço, próximo à
fronteira oeste dela. Originalmente da família Miranda e pos31
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terior encarte dos Chaves. Consta de oito residência com três
vendas anexas às residências. Na extremidade sul: a capela,
no centro: o prédio escolar. Mais dois ranchos para pouso de
tropas de muares.
As tropas, vindas da região de Conceição do Mato Dentro e
da região do Serro, descansavam em Camilinho, desciam a
serra e se dirigiam a Curvelo, via Paraúna, hoje, Presidente
Juscelino. As boiadas, vindas da região de Joaíma, descansavam em Camilinho, desciam a serra e eram levadas às
invernadas de Monjolos e Santo Hipólito. Camilinho, também
atravessava o caminho de viajantes vindo de Gouveia e de
Diamantina quando se dirigiam ao sertão. Portanto, o pequeno arraial crescia como ponto de convergência de caminhos.
O arraial é também a sede da Fazenda Camilinho, com algumas centenas de hectares, dividida em duas glebas: uma situada a oeste, a gleba de Niquinho Miranda, o Cacique. Outra situada a leste, a gleba de João Baiano – João Fernandes
Chaves -, encarte na família Miranda, pelo casamento com
Zenilia, filha de Niquinho e, encarte na fazenda Camilinho
por compra dos direitos do irmão e do cunhado do mesmo
Niquinho, João Baiano se fez o primeiro na linha de sucessão
da chefia da tribo. No entorno da fazenda, outras fazendas e
sítios e chácaras e pequenos quintais, constituindo a comunidade de Camilinho. Comunidade de população esparsa, aliás, padrão do município onde, àquela época, 70% da população vivia no meio rural.
Ainda era lusco-fusco, o badalar do sino, a explosão da Ronqueira1 tudo para anunciar: Hoje é 3 de maio e Camilinho
celebra, como o faz todos os anos, a tradicional festa de Santa Cruz. Camilinho amanheceu engalanado. O sol já desfez o
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nevoeiro e, agora, nos transmite um gostoso calor e nos convida a abandonar pesados casacos. As ruas, em número de
três, são arestas de um triângulo, cujos vértices são: a capela, a residência de Niquinho Miranda e a residência de João
Baiano. Estas, as primeiras construções do aglomerado. As
ruas de terra de cor vermelha – pedólogos classificam como
latosolo vermelho –, varridas e enfeitadas com montículos
de tabatinga de cor branca que, refletem a luz do sol morno.
À frente da capela o mastro, com bandeira de N.S. Senhora
das Dores, levantado na noite anterior; mais abaixo, o grande cruzeiro de madeira, ornamentado com arcos de bambu,
implantado sobre pedestal de alvenaria, onde se vê lanternas de azeite de mamona, que iluminaram a noite anterior.
Ainda muito cedo, chegam os vizinhos, vêm em grupos familiares, e vêm de todas as bandas. Da direção sul, vêm os do
Cedro, do Morro da Cruz e do Pacheco; da direção oeste,
descem os do Arrozal, da Raiz e da Contagem; da direção
norte: os Saraivas, os Guedes, os Teles do vale do Joá e do
vale do Ventura; do leste, os Mendes descem o Morro Vermelho, os Moreiras e outros vêm da Mandassaia e do Feijoal,
pelo Córrego Seco. O povo se junta muito cedo. a Missa será
celebrada às 10:00 horas. Mas, quem faz a festa é o povo, um
dia em cada ano, então tornar o dia de festa mais longo é o
desejo de todos. Além do que há muito o que fazer neste dia
de festas. Assim, logo que chegam, alguns se dirigem à capela onde o Padre atende confissões. Outros, principalmente

1

Peça de ferro fundido, Ronqueira de festas. Popular antes do advento
dos fogos de artifício, a ronqueira ou canhão de mão, amarrada a uma
estaca, detonava-se com estopim e pólvora negra para anunciar e
animar as festividades religiosas. A explosão produz som grave, ouvido
a grande distância
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as mulheres, se distribuem nas residências e oferecem ajuda
às comadres – atenção à relação do compadrio, talvez seja
“comadrio”. Os residentes, além do cotidiano, atarefados com
visitas, que chegaram no dia anterior, deviam atender ao pessoal da Banda de Música de Costa Sena, antiga Parauninha,
sob a batuta de Mestre Adelino, especial amigo de João
Baiano, que vem, graciosamente, abrilhantar a festa. Os residentes deviam atender, também aos policiais, cuja missão
era impedir o excesso de algum bêbado. Deviam atender, também, e, principalmente, ao Padre que exigia atenção especial. Cuidados com a capela, renovar a decoração com flores
recém colhidas, enfeitar os andores que seriam levados à rua,
durante a procissão, preparar para a coroação de N.S. Senhora, cuidar de receber os recém-chegados mais ilustres ...
Os garotos se desgarram de suas mães e se agrupam para se
divertirem, seja correndo atrás de uma bola, no gramado próximo ao prédio escolar, ou se envolvendo em outras brincadeiras. Em dispondo de alguma moeda correm às
barraquinhas em busca de pirulito, cartuchos de balas o bom
e velho guaraná Antártica, ou do retinto xarope de groselha.
Nas residências, especialmente na de João Baiano, movimento
aparentemente desordenado desde a sala até a cozinha, mas
todos sabem o que fazer: serve-se café, leite e quitandas,
muitas e sortidas; adianta-se o almoço, atende-se às pessoas
que chegam montadas em cavalos, aí a tarefa é dupla: orientar os acompanhantes sobre o que fazer com os animais e
orientar as moças e senhoras, com roupa de cavalgar precisavam se trocar. O belo vestido, preparado para o dia da festa, estava embolado no alforje; ferro de engomar, aquecido
com brasa; como tirar brasas do fogão a lenha, no momento,
cozinhando o tacho de frangos e defendido pela cozinheira
portando enorme colher de pau e atenta à sua responsabili34
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dade com o cozimento dos frangos. Para se lavar, duas alternativas: ir à bica de água pela porta da cozinha ou trazer água
no balde e usar uma bacia. Os dois problemas só foram resolvidos no ano de 1943 com instalação hidráulica e instalação
elétrica com pequena usina no fundo do quintal. Mesmo assim o número de moças era sempre maior do que o número
de espelhos e muito maior do que o número de ferros de
engomar. A aflição cresce, porque já se ouve o badalar do
sino e o espocar de fogos anunciando a hora da Missa.
Muita gente já marcava presença, distribuídos à frente da
capela, em rodinhas pelo amplo gramado, nas vendas e no
rancho de tropas, especialmente ali, onde alguém se instalara com a pequena sanfona de oito baixos e se fazia rodeado
da plateia. Os grupos familiares nas suas roupas domingueiras,
muitas delas costuradas especialmente para a festa de
Camilinho. Os homens se vestiam com brim caqui - o uso generalizado de calças jeans, se deu depois dos anos 1970.
Muitos deles vinham descalços, outros traziam suas botinas
e metiam os pés nelas quando entravam no Largo de
Camilinho. As mulheres, recatadas, com seus vestidos abaixo
dos joelhos e a cabeça, quase sempre, coberta, para o que
usavam uma peça de tecido com cerca de 1 x 1 metro, dobrado ao meio na diagonal. O tecido, agora, em forma de triângulo era colocado acima da testa e amarrado abaixo dos cabelos, atrás da nuca. As mocinhas invertiam o processo, colocavam a diagonal abaixo do cabelo, atrás da nuca e amarravam as pontas acima da testa, faziam um laço, assim se apresentavam mais modernas e mais elegantes. Completavam
com batom vermelho, algum ruge e se faziam bonitas. Umas
poucas, mais ousadas, calçavam sapatos com pequeno salto.
Bem, eu considero que usar sapatos com salto, é masoquismo. Ser bela é um dom, mas se fazer bela exige sacrifício. Os
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meninos, também, se diferenciavam no vestir: menor de 13
anos usa calças curtas, isto é, no meio da coxa. Naquele 3 de
maio, eu ainda usava calças curtas.
Todos, naquela festa, se conheciam e eram amigos, não importa de que direção chegaram ali, mas uns chegaram montados, outros a pé; uns serviam outros eram servidos.
São 10:00 horas, o venerando padre José Machado inicia a
celebração da Santa Missa e todos, sem exceção, assistem,
em piedoso silêncio, acomodados sobre o gramado em frente da capela, é uma Missa Campal, a pequena capela não
comporta tanta gente. Os homens, quase todos, apoiam apenas um joelho no chão; apoiam o cotovelo no outro joelho e
assumem a posição clássica de atirador; ao invés da carabina
seguram o chapéu. Não se admite cobrir a cabeça durante a
celebração da Missa.
O silêncio só é quebrado por alguém tentando controlar algum cachorro que insiste em procurar seu dono, naquela
multidão, ou eventualmente alguma criança que desgarra do
pai procurando a mãe ou vice-versa
A celebração não é prolongada. O celebrante limita as leituras e a sua fala, O sol, depois das 10:00 horas, é bastante
quente, também a exigência de confissão, digamos presencial,
limita o número de comunhões. O reverendo padre José, com
idade avançada, relembra os horários de batizados, de casamentos e da proscrição; em seguida abençoa os paroquianos
Ite, missa est.
Agora, o almoço de gala, o padre, servido com pompa e cerimônia, acompanhado pelo anfitrião e as visitas mais ilustres.
No pátio interno, seja no terreiro, ampla mesa, instalada provisoriamente, coberta com toalhas muito alvas, sobre elas
grandes travessas de frango, de pernil, macarronada, tutu de
feijão com linguiça e fatias de ovos cozidos, arroz de forno...
36
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Cada um se servia. Empregadas da casa auxiliadas pelas comadres cuidavam de repor a mesa e atender aos comensais
no que fosse necessário.
Na sala de jantar, depois de servido compotas de frutas, doce
de leite e de ovos, acompanhando queijo minas, o reverendo
padre José repousava para recompor as energias e realizar
batizados e casamentos. No terreiro a tarefa continuava, repunham a mesa e alternavam os comensais. Depois, a
meninada, de 15 a 60 anos – permitido a participação de
menores de 15 e de maiores de 60 -, se reunia no gramado
para as brincadeiras, preparadas com cuidado pelos responsáveis pela festa. O Pau-de-sebo, corrida de sacos, ovo na
colher, quebra-pote ... distribuição de balas e amendoim torrado. Como riam e brincavam, todos, estimulando ou gozando os participantes das brincadeiras, cada vez que um concorrente, disputando a corrida de saco, tropeçava e rolava
pelo gramado ou quando o cinto rompia e as calças desciam,
na luta com escorregadio pau-de-sebo; correria? Sim!
Consequência das revoadas de marimbondos, até então, presos no porte.
Às 15:00 horas tudo mudava, o povo ordeiro, em silêncio piedoso, acompanhava a procissão. Uns pediam, outros agradeciam as graças alcançadas. A procissão organizada com a
grande cruz de madeira à frente, conduzida historicamente
por Sebastião Teles, proprietário da fazenda do Cedro. Depois, Chiquinho Teles, o primogênito, herdou o privilégio de
conduzir a cruz. Seguia à cruz. o andor com a imagem de São
Sebastião, o santo guerreiro, protetor dos rebanhos e venerado pelos pecuaristas, conduzido pelos homens. Na
sequência, o andor de N.S. das Graças, no seu belo manto
azul celeste, conduzido pelas mulheres. De um lado e outro
dos andores o povo, em fila indiana, fila que se prolongava
muito além dos andores. No centro, acompanhando o andor
37

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

37

10/08/2021, 17:34

de N.S. Senhora, o conjunto de Cantoras de Camilinho. A banda de música do Sr. Adelino fechava o cortejo. O padre estava
à frente da procissão, logo depois da cruz, rezava, com a participação de todos, o Terço de Nossa Senhora. A oração era
intercalada com as participações das cantoras e da banda de
música. O percurso da procissão, na forma de triângulo, conforme já expus, todo marcado com montículos de tabatinga
branca, descia da capela na direção da residência de João
Baiano/Zenília, convergia à esquerda e passava à frente da
residência de José Miranda/Genilda, depois a de Guilherme
Miranda/Alamires. Em frente, a coisa de 100 metros, a residência de Antônio Baiano/Doralice de um lado e Tonico/Maria Luiza do outro, pouco mais à frente a residência de
Niquinho Miranda/Amélia Augusta, conversão à esquerda
seguindo na bonita alameda com mangueiras de um lado e
outro, até o cruzeiro. Daí a alameda com coqueiros e
casuarinas. No final a imagem de N.S. Senhora permanecia à
porta da capela, onde se daria a cerimônia de coroação, por
um grupo de crianças. A coroação marcava o final da festa
religiosa. Duas residências, para completar oito, se situavam
fora do triângulo. No prolongamento da primeira rua, a residência de minha avó paterna, a dindinha Ana Angélica e filhos solteiros. No prolongamento da segunda rua a residência de Oscar Miranda/Guidinha.
A festa profana continuava com o leilão de prendas oferecidas à capela, constando entre outras, de frangos com farofas
e outros assados que, arrematados por jovens, agindo em
conjunto, eram levados à barraquinha e apreciados, com
muita cerveja, servida na temperatura ambiente, ou, com
sorte, retirada de um grande tambor com água ali armazenada muito cedo. Da barraquinha, seguiam para o prédio escolar para alegre hora-dançante, animada pelo sanfoneiro, até
então atuando no rancho de tropas. Alternavam com o
38

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

38

10/08/2021, 17:34

sanfoneiro o grupo de jovens da Banda de Sr. Adelino com
suas paletas e metais, para copiar o sambista João Nogueira.
Iniciei a narrativa da festa na manhã do dia 3 de maio, talvez
movido pelo entusiasmo e emocionado com as lembranças,
mas não é possível esquecer do dia 2 de maio, véspera da
festa, notadamente da valorização das tradições. O dia 2 de
maio é o dia do levantamento do mastro. Enfatizo este fato
porque, usualmente, o ponto alto da festa é o ato de
hasteamento da bandeira em um mastro já fincado. Em
Camilinho, o ponto alto é o levantamento do mastro tendo a
bandeira fixada nele.
A festa noturna inicia na casa do cacique, de onde a bandeira
de Nossa Senhora é levada, em procissão, pelo responsável
pela festa ou alguém por ele – eu mesmo já tive o privilégio
de carregar a bandeira. A folia segue a bandeira e incorpora
tradição. A procissão é iluminada com velas protegidas por
cones de papel. A claridade é intensificada pelas fogueiras de
canela de ema, acesas a cada 40 metros, de um lado e outro
da rua. Espocam-se foguetes enquanto a procissão percorre
o trajeto até a frente da capela quando a bandeira é fixada
no mastro. Atinge-se o ponto alto da celebração, a folia continua cantando, simultaneamente, o sino badala, o povo
aplaude, no ar as luzes coloridas de uma bela e rica gincana
de fogos, um grupo de homens executa o levantamento do
mastro. Após os aplausos à folia, segue o leilão de prendas, o
caldo quente nas barraquinhas e a festa continua no prédio
escolar, ao som da sanfona de oito baixos, conhecida como
pé-de-bode.
O povo, que habita a área geográfica considerada, tem a
mesma origem: O Português branco, o Africano negro e parcela quase insignificante do Índio nativo. Três raças que se
misturaram durante trezentos anos resultando em um povo
que vive em pequenos núcleos, ou em residências esparsas,
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mas desfrutam dos mesmos saberes e praticam os mesmos
fazeres. Então, cada núcleo faz a sua festa e há muita semelhança entre elas.
Povoamentos, nos quais foram erguidas capelas católicas,
usualmente, celebram, com festas, o dia do santo padroeiro.
Ditas festas têm caraterísticas próprias. As capelas do Tigre e
do Barreiro, construídas pelos proprietários das respectivas
fazendas, são consideradas capelas particulares, isto é, não
há documento de transferência do imóvel para a
Arquidiocese, o que de certa forma limita a ação do pároco.
***
O Tigre foi importante parte da sesmaria, denominada
Mandaçaia, doada a João Batista Coelho (1740). Antes, uma
sesmaria com o nome de Mandaçaia do Córrego do Tigre,
doada em 1739, ao mesmo sesmeiro, João Batista Coelho.
Ambas as sesmarias eram divididas pela estrada que vai para
o sertão da Bahia. Depois, uma zona cinza de uma centena
de anos e Manoel Ernesto de Miranda, conforme registros
exigidos pela lei de terras (1856), surge como proprietário da
Fazenda do Cazaca, parte da primeira sesmaria (1739), ligada
à fazenda do Tigre, pela mesma estrada do sertão. No final
do século XIX, o proprietário da fazenda do Tigre era Leonel
Alves Ferreira, da nobreza gouveana. Um deles, Manoel
Ernesto ou Leonel, construiu a capela de São Sebastião do
Tigre – é a minha suposição. No meu tempo de calças curtas,
o cacique era Juscelino Pio Fernandes, o lendário Coronel Sica
quem eu conheci pessoalmente. Sica, casado com Etelvina
filha de Leonel assumiu a administração da fazenda. Ele tinha luz própria e tornou-se o Cacique com influência em toda
a região.
A festa de São Sebastião, celebrada no mês de janeiro, consistia de missa, batizados, visita ao cemitério local, cumpri40
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mentos e visitas ao coronel Sica; o povo se espalhava na área
sombreada por jaqueiras centenárias ou apreciavam boa pinga na venda.
***
A fazenda do Barreiro, completando o trio da estrada do sertão, cobre área muito ampla: estende-se desde o núcleo
habitacional conhecido como Riacho dos Ventos, ao norte,
até o núcleo conhecido como Crime – V ila Alexandre
Mascarenhas -, ao sul e a leste, desde o Rio Paraúna, localidade Cafundó, a jusante da Cachoeira do Paraúna, até o local
chamado Jenipapo, próximo ao Rio Capivara, a oeste.
A principal atividade da fazenda era a criação extensiva de
gado, exigindo, portanto, número reduzido de empregados.
Duas condições: atividade desenvolvida e amplitude da fazenda, sem vizinhos próximos, contribuíam para pequena
presença às reuniões, mas o dia do padroeiro da capela, o
vinte de janeiro, era, anualmente, celebrado com festa. As
orações eram presididas pelo pároco de Paraúna, hoje Presidente Juscelino, à época Padre Paulo Vicente Cesário, natural de Congonhas do Norte; e consistia da celebração da Santa Missa seguida de pequena procissão no largo cercado pelas residências e, no alto, pela Capela de São Sebastião. À
época, a fazenda pertencia aos irmãos João e Antônio Alves
Dumbá.
A residência de Antônio Alves Dumbá, construção antiga,
muito bem conservada, com ampla varanda cercada com
guarda-peito de madeira, no estilo de outras residências da
região. Havia sido residência do pai de João, de Antônio e de
Nazareth, esta, residia em Curvelo. O pai, suponho, construtor da Capela e da residência, se chamava Antônio Alves
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Ferreira Dumbá, nome constando da lista de acionistas da
Fábrica São Roberto, livro de atas das reuniões. O nome, na
lista, era seguido das informações: “do Glória, Jurado, Major”. Três palavras que nos dizem muito sobre o senhor
Dumbá;
“do Glória”, indica a origem, N.S. da Glória; povoado situado
à margem direita do Rio das Velhas, a coisa de uma légua da
foz do Rio Paraúna, hoje município de Santo Hipólito.
“Jurado” é estar investido na função de julgar os processos
no Tribunal do Júri. Aqui, significa ter idoneidade moral.
“Major”, significa posição na hierarquia militar, significa ter
recebido da Câmara Municipal, uma patente de comando na
força de segurança. Aqui, significa reconhecimento público
da integridade da pessoa.
Devo acrescentar que o nome Dumbá é pouco comum e, dada
a região e a época em que viveu o senhor Antônio Dumbá,,
quando gouveianos estimulados pelo sentimento de nacionalismo, quando no país havia certo descontentamento com
a monarquia, uma forma de mostrar seria acrescentar ao próprio nome, uma palavra que salientasse a condição de nativo. Assim, surgiram as famílias: Caju, Pequi, Taioba, Mundéu.
Pergunto: Por que não Dumbá?
Depois de muitos anos, já com calças compridas, voltei à Fazenda do Barreiro para participar da festa de São Sebastião,
janeiro de 2016.
Tudo mudado, consequência da urbanização e da industrialização do país?
42
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Não! Nem tudo! O centenário casarão do Seu Dumbá continuava ali, majestoso! Marcando a história. A velha figueira, à
frente da residência, cada dia mais frondosa, contribuía com
sua sombra e. tornava o ambiente tranquilo e propicio para a
celebração da Santa Missa. A pequena capela não comportaria tanta gente. A Missa, celebrada pelo pároco de Presidente Juscelino, uma bela inovação: a Missa Sertaneja. Os cânticos
religiosos são apresentados no ritmo de música sertaneja de
raiz
A procissão, logo após a missa e, depois, foi servida deliciosa
farofa de carne acompanhada de uma caneca de vinho. Inovação criada por José Vicente Diniz, então casado com Idalina
a primogênita de João Dumbá. Tradição mantida pelo filho
Eng. João Diniz, coproprietário com os irmãos e administrador da fazenda.
***
Cuiabá é um arraial diferenciado, maior densidade
populacional e mais próximo da sede do município. A
consequência é maior número de pessoas a se envolver com
as festas, seja da comunidade local, seja da cidade próxima.
De levantamento feito por estudantes da escola local, quando Gouveia se candidatou ao selo UNICEF, - consulta oral a
moradores antigos -, informo:
Festa de Nossa Senhora da Conceição é uma festa muito antiga que deve ter mais de 200 anos e acontece na comunidade rural de Cuiabá a 9 Km da cidade. Não se tem registros de
quem foram os primeiros idealizadores.
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A festa tem como objetivo louvar a Nossa Senhora da Conceição e é celebrada no mês de outubro, antes das chuvas.
São dez dias de celebração, sendo nove dias de novena festiva com participação dos moradores locais e da cidade, no
nono dia acontece o mastro com cortejo da bandeira, estandartes e queima de fogos. No décimo dia acontece a festa
com alvorada festiva, celebração da santa Missa, procissão e
coroação. Além da parte religiosa acontece nos festejos ação
cultural e social. Como bingos, corrida de argolinhas, leilão
de bezerros, oficinas de contar histórias. Após a festa, seja no
11º dia a tradicional quebra do pote, que conta com a participação de grande número de crianças.
A corrida de argolinhas funciona assim:
Uma trave, semelhante às de um campo de futebol, mais alta
do que um cavaleiro, trazendo penduradas nela algumas argolas de metal com 3 a 5 centímetros de diâmetro. Um cavaleiro, postado a coisa de 50 metros da trave, deve partir, a
galope, empunhando uma lança, à altura do ombro e, passando sob a trave, tem que espetar uma argolinha. Se vitorioso, adquire o direito de eleger alguém na plateia e oferecer
a prenda. Quem receber a prenda fica obrigado a fazer doação em dinheiro para a capela.
Outro jogo que Cuiabá, possivelmente, tenha feito, porque
tinha condição para fazê-lo:
Simulação de guerras entre Mouros e Cristãos, ocorridas na
península Ibérica, durante a idade média. São dois grupos de
cavaleiros montando seus melhores animais, com os mais
bonitos arreios. Todos enfeitados com elmos, armaduras e
espadas. Um grupo, nas cores vermelhas, simboliza os Mouros
e outro, nas cores azuis, simboliza os Cristãos. Cada grupo
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com seu general, o mais vistoso e mais empertigado, entra
em campo, cumprimenta a plateia e se dirige, um para a esquerda, outro para a direita.
Uma vez os guerreiros posicionados, se dirigem ao centro do
campo, aos pares, cada par no seu tempo, os generais formando o primeiro par. No centro cruzam as espadas e voltam
cada um ao seu lugar. Como se vê, é mais um desfile: cavalos
garbosos, cavaleiros elegantes e bem caracterizados e, principalmente, uma lição de história.
Cuiabá é um arraial diferenciado, maior densidade
populacional, cresce a energia festiva, já escrevi. Mas cria também maior pressão no lado da receita e Cuiabá tem sabido
resolver este problema criando novas fontes de rendas complementar à horticultura:
• Desenvolvendo o artesanato. Trabalhando com palhas,
arranjos de flores secas, bonecas, bordados, tricô e
crochê. E assim, projetando e construindo peças, mas
também, de olho no mercado, vão formando associações, cooperativas, as vizinhas são parceiras, não competidoras.
• Desenvolvendo o turismo rural. No mês de abril de 2011
a AFAGO recebeu convite para o Primeiro Festival de
Comida Típica de Cuiabá. Não compareci ao evento,
mas divulguei o convite no site. No mês de maio, publiquei, no mesmo local o texto a seguir: “Eu não fui,
sei que perdi uma bela festa, mas no dia 25/05/2011
decidi conferir o que está acontecendo no lugarejo.
Iniciei o tour pela residência do senhor Abílio Dória,
casado com D. Preta. São os proprietários da Pousada
da Preta, localizada na casa mais antiga do povoado e
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construída com madeira ali mesmo cortada. Além
desta, há quinze outras residências preparadas para
receber o turista, oferecendo cama, mesa, sossego e,
principalmente, atenção. Quem me ciceroneou foi D.
Rosângela, também proprietária de pousada e braço
direito de Geraldo Arcanjo de Oliveira - Ladico, presidente da Associação de Moradores. Com D. Rosângela
visitamos algumas pousadas inclusive a dela própria,
onde apreciamos delicioso café com quitandas caseiras, produto da comunidade; também visitamos a
pousada de D. Gessy e D. Iris que foi conosco à Escola
Municipal Francisco Dória aonde vimos peças do artesanato em fibra de bananeira. Na Capela, muito bem
cuidada, vimos a imagem da Imaculada Conceição,
totalmente reconstituída por iniciativa dos moradores. O agradável tour pelo vilarejo terminou na residência de Antônio Dória, onde conhecemos a filha D.
Celma, reconhecida artesã que produz lindos arranjos florais com material recolhido no cerrado. D. Celma
mantém em Belo Horizonte, bairro Nova Cintra, Rua
Santarém 468, sortida loja de artesanato. Vende também seus produtos na tradicional feira de domingo
na Av. Afonso Pena”.
Reportagem no jornal Pampulha, edição nº 1092, semana 2
a 8 de julho de 2011, do jornalista Ricardo Vasconcelos informa: “Muitos nomes e um sobrenome - Dória [...] conforme
se comprova no parágrafo anterior. Acrescento, muitos Dória,
também, em posições de destaque na sede do município.
***
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A Fazenda Capitão Felizardo era a grande propriedade rural
do Senhor Capitão Felizardo, localizada na margem esquerda
do Rio Paraúna, a montante da foz do Rio Congonhas.
No livro de Registros de terras do município de Conceição do
Mato Dentro consta:
[ilegível] da Silva Brandão proprietário da fazenda do finado
Capitão Felizardo da Rocha Brandão e dono do terreno da dita
fazenda com todos os escravos do dito finado Capitão Felizardo
cujo terreno de cultura e campos terá uma légua de comprido e
meia de largura e divide Rio de Congonhas abaixo desde a Serra
do Papagaio até a confluência com o Rio Paraúna, ao poente,
até o Rio do Servo, acima até dividir com Plácido Antônio da
Veiga, espigão acima com Felisberto Brandão. Sitio este no Distrito de Paraúna da freguesia da cidade da Conceição. Assim
declara para o registro geral competente. Eu José Celestino
Ferreira escrivão do Registro que escrevi. Cidade de Conceição 7
do mês de abril de 1856

Desde rapazola, cerca de um século depois do registro, quando frequentava aquelas paragens, na outra banda do Rio
Paraúna, não havia ali muitas famílias de afrodescendentes.
No povoamento, denominado, simplesmente, Capitão
Felizardo, se destacavam três famílias, nenhuma delas parecia ter origem africana: Gustavo Alves, Vicente Antão e
Levindo Pinto de Oliveira.
Levindo, casado com D. Chiquita, ela filha adotiva de Antônio
Francisco Pinto, o lendário Caniquinho, criador do centenário Jubileu de Cemitério do Peixe. O casal Levindo/Chiquita,
principal responsável pela capela e pelas celebrações que ali
se faziam. O casal criou numerosa família. Os filhos, sobre ser
muito unidos, também, reverenciam aquela terra e, depois
de casados, continuam ligados a ela, seja em propriedades
rurais próximas, seja em residências definitivas ou temporá47
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rias no povoamento. Dentre os filhos, saliento o Reverendo
Padre Carlos Pinto, agora aposentado, residindo no povoamento, com certeza liderou a comunidade na reconstrução
da capela, agora, mais ampla, com área externa calçada e
cercada com bonito gradil. Assim Capitão Felizardo pode se
orgulhar de ter seu próprio padre.
A principal celebração com festa, em Capitão Felizardo, homenageando a São João Batista, é realizada no dia 24 de junho. São dois dias de festas, no dia 23 levantamento do mastro e no dia 24 missa e procissão. O pároco está sempre à
disposição para distribuir outros sacramentos, mas a relativa
proximidade com as Missões do Cemitério do Peixe que ocorrem no mês de agosto, leva as pessoas a optarem por adiar
os batizados e os casamentos. Os leilões de prendas, as
barraquinhas e outras ocorrências acontecem, de forma similar ao relatado, em outros povoados.
O grande diferencial da celebração de São João, em Capitão
Felizardo é o desfile de carros de bois. No dia 23 de junho
número significativo de carros de bois, carregados de lenha,
desfilam em frente à capela e estacionam no bonito largo,
arborizado, cercado pelas residências, a Capela e a rodovia. A
lenha transportada, tradicionalmente, usada nas fogueiras
para iluminar o levantamento do mastro. O desfile de carros
de bois continua para conservar a tradição, a lenha é vendida
para o proprietário de engenho de rapaduras e a renda continua doada a São João Batista.
***
O Jubileu do Cemitério do Peixe é o mais conhecido dentre
os festejos que estou comentando, é o mais divulgado, constantemente, pela mídia regional e, eventualmente, pela na48
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cional. Também, é o festejo que desperta maior curiosidade
porque:
Realizado em um povoamento na margem esquerda
do Rio Paraúna, pouco abaixo da confluência com o
Rio Congonhas, se localiza em um descampado, com
declividade menos suave do que o desejado. No meio
morro a capela de são Miguel, majestosa se comparada às construções locais, mas pequena para acomodar a população que ali se encontra. À frente construiu-se um platô, extensão da capela, onde celebramse os ofícios religiosos. Ali, em posição mais elevada,
pelo platô e pelo terreno em declive, o celebrante e
auxiliares. Na frente, o Largo da Capela, nominada
Praça Caniquinho.
Observar o povo no Largo é entender o povoamento,
o Largo é o sumário, o resumo dele. É ali que homens
e mulheres ouvem, atentamente, as palavras do pregador. É ali que rezam piedosamente, com o olhar distante como se vissem ao longe seu santo protetor e
falassem com ele. É ali que se levanta o mastro. Também é ali que pequenas rodas de amigos apreciam
saboroso churrasco; conversam e se aquecem em volta
de fogueiras, nas noites frias de agosto, nas esquinas,
menos iluminadas, namoricos ingênuos, outros nem
tanto. A capa gaúcha, muito usada porque protege
não só contra o frio, lembro-me de ouvir o venerável
Padre Gaspar falando do púlpito improvisado, reclamar, do uso da capa de quatro pés. É ali que o vendedor ambulante atrai a criança com algodão doce, pirulito colorido, bola de inflar ou coisas do gênero. É
ali que o ceguinho, vindo de cidades grandes, balança
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o chocalho e canta, em troca de pequena esmola; o
encantador de burro demonstra habilidades suas e do
burro. Não raro, um sanfoneiro, rodeado de curiosos,
esquenta o ambiente. O mascate abre uma grande
mala sobre aquela terra branca e, em torno dele, se
forma uma roda embevecida com as novidades: canivete suíço, gaitas de boca, relógios baratos ... À frente
das residências, moradores e amigos, em bancos de
madeira, apreciam o movimento e recebem outros
amigos. O dia de 24 horas, há tempo para tudo, ofícios religiosos e atitudes profanas se sucedem
alternadamente. Ainda no Largo da Capela, o cemitério, isolado por muro de alvenaria, onde, principalmente, as mulheres entoam cânticos dolentes pela
madrugada afora, externam assim a saudade de entes queridos. Distribuídas, no entorno da Praça, descendo o morro quase até as barrancas do rio, pequenas casas e barracas, dezenas delas, sem arruamento
definido. As atividades domésticas são feitas, também,
na área externa. Meia dúzia de adobes, uma trempe
e o fogão está pronto. Encontram-se, também, fornos
modelos cupim de montículo, onde assam-se as quitandas. A água é trazida, em baldes ou latas, do rio, ali
próximo. Diversos pontos de venda, são cômodos da
pequena casa, onde se vende bebidas, quitandas, balas e tira-gostos. Mais uma sanfona e a festa está pronta. Agora, é anunciar, em voz alta, os produtos à venda e acrescentar frases de efeito:
É aqui! / Não é lá! / Aqui tem cheiro de moça! / Lá
tem catinga de Gambá.
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Tudo corre conforme planejado até que um pisão, no
pé do vizinho, gera a seção de ofensas de ambas as
partes. Entra a turma do” deixa disso”, e, na maior
parte das vezes, tudo se acalma e reinicia a bebedeira.
Tudo isso ocorre durante 4 a 5 dias do mês de agosto
quando o povoamento recebe cerca de 5000 romeiros que, ali, bebem, cantam, namoram, encontra amigos, brigam, negociam, se sentem livres e até rezam.
Nos outros 360 dias, as barracas desaparecem, as casas ficam vazias, os romeiros voltam ao estado normal. A falta de moradores transforma o povoamento
à condição de Cidade Fantasma.
Marco muito importante na história de Cemitério do Peixe é
a comemoração do centenário de criação do Jubileu. Evento
que ocorreu em 15 de agosto de 2015, com a presença ilustre do senhor arcebispo metropolitano, com homenagens ao
criador do Jubileu, o senhor Antônio Francisco Pinto, mais
conhecido como Caniquinho. Importante porque, agora, temse o marco do início do Jubileu, início das Missões do Cemitério do Peixe, o 15 de agosto de 1915, dia do Big Bang. O
que aconteceu antes? o que aconteceu depois? Muito já se
escreveu, mas há, ainda, algumas pontas soltas que precisam ser amarradas.
Possivelmente, a matéria escrita mais antiga seja publicação
no periódico O Jequitinhonha – Diamantina, no ano de 1861.
O articulista relata que o pároco de Gouveia, Padre Camilo
de Lelis Vianna conseguira autorização para celebrar em pequena ermida junto ao cemitério. Além de Missa tem os fiéis
40 dias de indulgencias. O articulista continua: considerando
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a forma de proceder dos fiéis, envolvendo-se com comercio,
bebedeiras, danças, brigas e bacanais, solicita ao prelado que
suspenda a concessão e a transfira para outra localidade.
O articulista pintou um quadro com cores muito escuras e o
prelado, se tomou conhecimento da matéria, não atendeu o
pedido. Durante todos os meus anos de Missões do Peixe a
festa do povo continuou. O comércio se fazia, principalmente, entre criadores de muares da zona da mata que vendiam
suas bestas para os sertanejos, da região do Cipó, criadores
de gado bovino. Registro uma bonita ação de confiança entre as pessoas: a venda e entrega do animal para recebimento, sem documento, durante as missões do ano seguinte. O
comércio de bebidas, em botecos, sempre existiu e continua
ainda hoje. Tem-se que lembrar que durante o governo imperial a relação do poder civil com a igreja era regida pelo
Padroado, com grande interferência do poder civil sobre a
igreja. O número de padres era insuficiente para atender a
população, principalmente, no interior. Leigos assumiam a liderança religiosa e procuravam orientar a população, mas sem
o conhecimento adquirido pelo padre, nos seus anos de estudos.
Proclamação da República, fim do regime Padroado, instalação do estado laico, a Igreja instala a política conhecida como
Romanização, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos
ocorridos no ensino e na prática da religião. Uma decisão
concretizada: a vinda de sacerdotes europeus. Os
Redentoristas aportaram em Curvelo no início do século XX e
se apresentaram no Cemitério do Peixe no 15/08/1915 para a
evangelização do povo. Durante algumas décadas os
Redentoristas atuaram como pregadores das Missões do Ce-
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mitério do Peixe, aproximaram-se do povo, introduziram o
ensino do Catecismo reunindo dezenas de crianças à sombra
de um árvore bem na entrada da povoação. Ali, ensinavam,
distribuíam balas e guloseimas e brincavam com as crianças.
Devo ressaltar que neste século XXI, o padre Mauro Carvalhais,
conhecido como o Padre do Peixe, também redentorista, comandou a celebração das Missões. Estimulou as cavalgadas e
festejava a chegada de todas elas, vindo de Fechados, de
Congonhas, de Gouveia e de tantos outros locais nas proximidades.
Quartel do Peixe?
No ano de 1948, o jornalista Pio Nascimento escreveu no semanário A Estrela Polar – Diamantina: “Neste ano de 1948 a
vinda dos pregadores ao chamado Jubileu do Quartel do Peixe ou Cemitério do Peixe mudou [...]”
Quartel do Peixe é outro nome da cidade fantasma e está
ligado à sua origem. Sabe-se que no entorno do ano 1730,
logo após a descoberta de diamantes no Arraial do Tejuco, a
Coroa Portuguesa assumiu o monopólio da lavra e do comércio de Diamantes. Para isto, a Coroa criou a Intendência dos
Diamantes e demarcou a área que produzia diamantes a que
deu o nome de Distrito Diamantino. Fez-se mais de uma demarcação, no caso me refiro à de 1737. A poligonal que circunscrevia a área diamantífera tinha um vértice em Paraúna
(São Francisco de Assis), um segundo vértice na confluência
do Ribeirão de Areias com o Rio Paraúna. Daí, um terceiro
vértice na foz do Rio Pardo Pequeno que desagua no rio Pardo Grande, nas imediações de Monjolos. Ora, o Cemitério do
Peixe está localizado a jusante da foz do Ribeirão de Areias,
portanto está fora da demarcação. Mas o Cemitério do Peixe
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era um ponto estratégico, porque ali está o início da descida
da serra, na trilha para o sertão. As trilhas em campo aberto
convergiam para aquele ponto. A trilha possibilitava a descida até a região do Rio Cipó, seguindo em direção à nascente
passava por Fechados, depois Trairas – Santana do Pirapama.
E o contrabandista de diamantes havia ultrapassado o perigo
maior. Trilha ainda hoje usada por romeiros nas suas cavalgadas para o Jubileu de Cemitério do Peixe. A Intendência dos
Diamantes construiu quarteis em pontos estratégicos da demarcação, mas na lista de quarteis não consta o de Cemitério
do Peixe. Os destacamentos mais próximos estavam aquartelados no arraial de Gouveia e no arraial de Paraúna. Parte
do destacamento formava força especial, denominada Volantes que percorria distancias maiores, com possíveis pontos
de pernoites ou de estacionamento temporário. É o que parece existia no Cemitério do Peixe. Os volantes, naquele quartel temporário eram comandados e supridos por um dos
quarteis próximos. Assim se justifica a história do Volante que
ingeriu peixe em início de decomposição e morreu. O peixe
vingador garantiu o nome ao local.
Artigos e outras publicações com a pretensão de descrever a
origem e o nome de Cemitério do Peixe são escritos com base
em informações orais. Algumas afirmações não passam de
simples imaginação criativa e que não resistem uma análise
mais crítica. Quando da celebração do centenário do Jubileu,
construiu-se rico jazigo para o criador, o senhor Caniquinho.
Prova de reconhecimento. Mas em todas as narrativas, que
tenho conhecimento, não encontrei referências à origem dele,
criador, simplesmente, era um rico fazendeiro e só.
O senhor Antônio Francisco Pinto, vulgo Caniquinho, nasceu
em Camilinho, filho de Antônio Francisco Pinto Mundéu, cujo
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nome consta da lista de acionistas da Fábrica São Roberto.
Ali consta que o senhor Mundéu era Tenente Quartel-Mestre; de outra fonte, o senhor Mundéu era examinador de estudantes na Escola de São Sebastião do Tigre. Casado, em
segunda núpcias, com Idalina Bernardina da Conceição, irmã
de Leonel Alves Ferreira, cacique do Tigre.
Caniquinho, registrado com o nome do pai, “Pinto”, trazia
genes, também, dos Alves Ferreira, transmitidos pela mãe;
irmão de Niquinho Miranda, filho do primeiro casamento de
Mundéu, com Ambrosina Augusta de Miranda. Assim
Niquinho deu continuidade ao clã dos Miranda e Caniquinho
ampliou o braço agropecuário dos Alves Ferreira que já surgiram no Tigre e no Barreiro, agora no Camilinho e posteriormente na Fazenda do Vassalo. A origem de Canuiuinho não
era desprovida de recursos e dá sustentação à informação
oral, corrente na região: Caniquinho se estabeleceu no
Vassalo, ajudado por um tio rico.
O que é o Vassalo?
No Registro de Terras do município de Conceição do Mato
Dentro consta, pelo menos, cinco referências ao sitio denominado Vassalo, limitado ao norte pelo Rio Paraúna e ao nascente pelo Rio Congonhas. Referencias de pessoas das famílias: Cardoso, Alonso, Rodrigues, Costa, Borges ... que se declaravam proprietários de glebas no próprio sitio ou em sítios com fronteiras comuns tais como: Pingo D’Água, Córrego
da Luz e Olaria. Portanto, muitas glebas na área que se formou depois a grande fazenda Vassalo.
Naquelas terras cercadas pelos rios Paraúna e Congonhas,
uma légua de Camilinho, que não são diferentes das demais,
muitas pessoas, com pequeno patrimônio investido em ter55
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ras e com pouca ou nenhuma disponibilidade financeira, ficavam em dificuldades quando morria o chefe da família. De
imediato o velório, depois, o inventário. Sempre há quem financia e depois leva a escritura de uma gleba de terras, que
será vendida na próxima oportunidade. Diz-se para realizar
lucros. Os Alves Ferreira servem a este padrão: ricos e com
investimento em terras. Em meu arquivo particular, documentos de compra e venda, glebas no Camilinho, uma de
Quintiliano Alves Ferreira, outra de Pacifico Alves Ferreira,
ambas vendidas para Niquinho Miranda, meu avô.
Concluo que há grande probabilidade de alguém da família
Alves Ferreira, no caso, o tio rico, haver adquirido pequena
gleba de terras entre os rios Congonhas e Paraúna, e, em
negociação com Caniquinho, leva-o para a outra banda do
Paraúna.
Caniquinho uma vez fincado o pé no Vassalo, apoiado pela
herança de Mundéu e Idalina e, principalmente apoiado na
sua habilidade como negociador e administrador, expandiu a
pequena gleba para o sul e para oeste, atingindo as terras do
Cemitério do Peixe e, mais do que isso, desceu a serra que
forma as primeiras corredeiras do Paraúna, até o primeiro
platô onde se localiza a grande fazenda da Prata que ele incorporou ao seu patrimônio. Agora, rico e poderoso, principalmente, com educação religiosa do tempo do Padroado Santo era muito valorizado na condição de elemento de ligação com o Criador –Caniquinho negociou com São Miguel:
construo sua casa aqui no Peixe em troca de um palacete no
céu.
***
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Durante o século XX ocorreram decisões religiosas e civis que
afetaram as Festas nos Arraiais. O Concilio Vaticano II decide,
em Roma, na década de 1960 e. em tempo real, nos Arraiais,
o padre celebra a Missa em língua portuguesa e de frente
para a plateia. Na parte alta da capela, junto do celebrante,
um(a) leigo(a) vestido(a) com casaco branco, é o(a) Ministro(a)
Extraordinário(a) da Comunhão. Auxiliar do Ministro que recebeu o sacramento da ordem, com a tarefa de levar a Eucaristia aos fiéis. A Igreja prestigiando o leigo. Será? O comportamento dos párocos confirmam essa suposição?
Coisas que não foram decididas em Concilio, mas que merecem ser comentadas: A Missa Conga é uma manifestação que
aconteceu, na década de 1960, no Congo. Replicada na Basílica
de São Pedro, em Roma, passou a ser celebrada em regiões
do Brasil. É a celebração de uma Missa Católica com elementos da religiosidade popular afro-brasileira. Em Divinópolis a
Missa Conga, oficializada por lei municipal, é celebrada, desde 1977, no terceiro domingo de maio, próximo do 13, dia da
assinatura da Lei Áurea.
A PUC/MG realizou uma Missa Conga, a celebração a cargo
de Dom José Maria Pires, afrodescendente, militante em favor da causa negra e de uma sociedade que respeite as diferenças e pelo Frei Leonardo Lucas Pereira, celebrante de
Divinópolis e membro da Comissão Mineira de Folclore,
incentivador da tradição do congado no Estado. A solenidade
na casa do Cardeal Serafim Fernandes de Araújo – criador da
PUC/MG. Dois importantes líderes da Igreja Católica. Compare com a informação: No final de novembro de 2018, o
distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras sediou o III Encontro dos Povos do Espinhaço – Seminário do Saber Popular. Na
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programação: Celebração da Missa Conga, presentes o Professor
José Moreira de Souza, então Presidente da Comissão Mineira de
Folclore, na companhia do celebrante Frei Franciscus Henricus van
der Poel, o conhecido Frei Chico. O PADRE (pároco local) NÃO PERMITIU. Por que decisões tão diferentes entre arquidioceses?
Decisões civis, muitas; estratégias de desenvolvimento, principalmente aquelas que levaram à industrialização e à urbanização.
Consequência: êxodo rural sem precedentes. A população rural
do município de Gouveia ficou reduzida de 70% para menos de
20%. A população economicamente ativa se transferiu para as cidades, ficaram os idosos.
O que aconteceu com as Festas nos Arraiais?
Agora, não celebram o dia de São Sebastião, no Tigre – dizem é
uma capela particular. A celebração de Nossa Senhora da Conceição, em Cuiabá, está resumida à brincadeira do quebra-pote – desentendimento com o pároco; As Missões do Cemitério do Peixe
continuam, inclusive com a presença do Arcebispo, mas sem
redentoristas. A festa de Santa Cruz, em Camilinho, agora é festa
de Nossa Senhora das Dores – aquela história de Santa Helena
encontrar, em Jerusalém, no 3 de maio, a cruz em que crucificaram o Cristo, é só uma lenda. A centenária celebração! Ninguém
perguntou por ela.
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Iemanjá tem festa em Poços de Caldas
Maria José de Souza – Tita
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

O Centro Espírita e Tenda de Umbanda Santa Bárbara Oiá
Ogum Guerreiro tem por costume fazer o levantamento do “Barco de Iemanjá” no domingo que precede o dia consagrado à
Ascenção de Maria, ou seja, no dia 15 de agosto. No ano de 1974,
o levantamento foi realizado no dia 7 de agosto e teve início às
16:00 h. A cerimônia toda durou cerca de três horas.
O pequeno local designado para a assistência estava lotado.
O terreiro, local destinado para o ritual, também estava lotado,
parecia que não havia faltado nenhum médium. Todos estavam
de branco e as mulheres se vestiam a maneira das baianas: bata e
saia de rendas e anáguas engomadas. Somente a Mãe-Pequena,
que auxiliava a Babá nos ofícios, e mais duas outras médiuns traziam sob a saia rodada uma saia com fundo azul céu: suas cabeças
eram consagradas a essa, orixá.
O gongá (altar) estava enfeitado para festa. Toalha de renda branca cobria o fundo azul e em todo o comprimento da toalha
havia uma fita amarela. A cor azul é símbolo de Iemanjá (a homenageada), orixá das águas do mar ou dos grandes lagos. O amarelo é a cor símbolo de Oxum, orixá das águas das cachoeiras e das
espumas das ondas do mar. Ela é reverenciada, porque, no interior, o Barco costuma ser entregue em cachoeira ou na falta desta
em algum rio e mesmo para se entregar no mar as ondas se quebram nas areias da praia, assim, de qualquer forma para a entrega
do Barco, Oxum deverá dar a permissão.
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Mãe Orlanda fez a abertura dos trabalhos saudando, através dos pontos cantados e sons dos atabaques, e levando a todos
para uma dança ritmada à saudação do levantamento do “Barco
de Iemanjá”. Lá fora ribombaram foguetes.
A abertura continuou com a expulsão das más influências, saudação e solicitação de permissão aos exus, entidades que
fazem a segurança do terreiro e protetores da casa, orixás e guias
ligados à proteção superior de Deus. Por exemplo:

“Sai daqui Aluvaiá,
Tu aqui não pode ficá.
Sai daqui Aluvaiá,
Aqui não é seu lugá”.

Fez-se a defumação com ervas aromáticas com o canto:

“Vamo insensá...
Vamo insensá...
A casa de Inhasã.
Vamo insensá...
Vamo insensá...
A casa de Pai Ogum”.

60

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

60

10/08/2021, 17:34

Depois, para o “bate cabeça” no chão em frente ao gongá:

“Inhasã, Inhasã, Inhasã...
Senhora Inhasã.
Inhasã, Inhasã, Inhasã...
Senhora Oiá.
Inhasã, Inhasã, Inhasã...

A senhora Adociaba”.
Depois desta saudação à Iansã, foram saudados todos os
orixás e guias protetores, Oxum e à falange dos “marujos”, precedendo a homenagem a Iemanjá. Depois, a Mãe saiu do terreiro,
acompanhada pela Mãe Pequena que tocava um adjá prateado e,
junto, mais uma médium, muito jovem, que levava um prato com
pétalas de rosas. A moça ficou na porta, do lado de dentro, esperando. Fora, ouviu-se novamente o ribombar dos foguetes e gritos alegres: – “Viva Iemanjá”! e, ainda:

“Das ondas a barquinha alevantou.
Deixa a barquinha passar.
Foi Deus que nos deu a estrela
Pra nossa barquinha alevantar”.
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Sob chuvas de pétalas de rosas duas meninas entraram
conduzindo o Barco, armado com algum material leve, enfeitado
de tule azul, tinha na frente uma estrela prateada e ao redor
estrelinhas, simbolizando a própria Iemanjá e sua falange. A Mãe
trazia na mão uma lata de talco que ia jogando o pó no chão, no
rastro das meninas ou do Barco. Os médiuns no terreiro dançavam em círculo. O Barco foi colocado diante do gongá, para o qual
todos bateram a cabeça. No interior do Barco estavam, na frente
à imagem de Iemanjá e atrás a imagem de Santa Bárbara (que na
Umbanda é relacionada com Iansã), a protetora da casa. E cantavam:
“A barquinha de ouro
É de Mamãe Oxum.
A barquinha de prata
É de Mamãe Iemanjá”.
Quanto à prata e o ouro foi explicado que simbolicamente
são para demonstrar a pureza e a luz dessas entidades.
– Aqueles que quiserem chegar perto do Barco podem
chegar! Gritou a Mãe. Mobilizaram-se todas as pessoas da assistência que foram se ajoelhando de um a um diante do Barco. Enquanto reverenciavam, o Barco no ponto cantado (Dorival Caymmi
gravou esta música recolhida nas macumbas do Rio de Janeiro):

“Mãe d’Água, rainha das ondas,
Sereia do mar.
Mãe d’Água, seu canto é bonito
Quando tem luar
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Oh, Iemanjá, rainha das ondas,
Sereia do mar.
Como é bonito o canto de Iemanjá,
Sempre faz o pescador chorar.
Quem escuta o canto de Iemanjá,
Vai com ela pro (para o) fundo do mar”.

“Hoje tem alegria,
No terreiro de Inhasã.
Hoje tem alegria,
No Barco de Iemanjá.
Inhasã me acompanha”.

Em seguida, a todos foi oferecido champanhe, não só por
ser dia de festa, mas por esta ser considerada a bebida de Iemanjá.

A entrega do Barco

As entregas para Iemanjá foram, durante muito tempo,
realizadas, por diversos terreiros, numa cachoeira mais ou menos
perto da cidade que, posteriormente, recebeu o nome de Véu das
Noivas, no local foi construída uma casa e instalado um restauran-
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te, atualmente, o local está destinado ao comércio de artesanato.
Por esta razão, tem se, dificuldade, para adequar outro local e, as
entregas estão sendo realizadas cada vez mais longe da cidade que
se urbanizou muito. As casas de Umbanda costumam realizar esse
ritual no dia 31 de dezembro, à meia noite. Somente dona Orlanda,
entre as casas conhecidas, realiza esse ritual no mês de agosto.
A casa de Santa Bárbara costuma fazer as entregas no mar,
em praias do litoral paulista e tive a oportunidade de participar
ainda de uma entrega feita na Praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. Na maioria das vezes a entrega do Barco é realizada numa cachoeira existente na Fazenda Santa Rita da Fartura, administrada
por seu Pedro, médium frequentador da casa, que se localiza no
município de Águas da Prata, estado de São Paulo e fronteira com
Poços.
No ano em referência, 1974, a entrega foi realizada na Fazenda Santa Rita da Fartura. A saída foi, da casa de dona Orlanda,
às 5 horas da manhã, no dia 9 de agosto, num ônibus lotado, aos
sons dos atabaques, pelas estradas (asfalto e terra) os santos protetores iam sendo saudados.
Desde o levantamento até a entrega, somente as quatro
meninas cuidaram do Barco. Essa tradição legada pelo colonizador, pois aparece em muitos rituais católicos como segurar bandeiras, carregar imagens etc., é expressão significante para diversos grupos religiosos – que usam meninas para segurar objetos
sagrados, numa simbologia de pureza e constatação angelical. As
origens dessa tradição são antigas e levam a retroagir no tempo.
De repente, podem, as reflexões levar até a deusa Isis ou Hactor,
no Egito dinástico.
Deixando o ônibus, a pé, por um caminho longo e difícil,
as meninas carregavam o Barco e as oferendas. Uma garota de
amarelo tocava o adjá (sineta com dois badalos). Atrás de todos,
um dos médiuns tocava o berrante, numa homenagem aos
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boiadeiros, senhores das pastagens por onde caminhávamos e
todos cantavam:

“Vamos pras águas
Com Mamãe Iemanjá,

Na proteção de Zâmbi.
Xangô e Oxalá.
Protege na volta
General Ogum e Inhasã”.

Na cachoeira, feita a limpeza material do local (varrer, tirar galhos e outros), processou-se a abertura com despacho a Exu;
descarrego com pipoca de Omolu; pedido de segurança aos orixás
e defumação. Ás sete e trinta, os trabalhos foram abertos para
Iemanjá, pedindo-se para isso a permissão a Xangô, dono da pedreira e a Oxum, dona da cachoeira.

O primeiro a ser chamado para o ritual foi Ogum/Orlanda
que dançou e desincorporou. Depois, a Mãe lavou a cabeça de
todos os presentes nas águas da cachoeira. O frio era intenso e o
sol ainda não havia surgido, e o local era cercado por mata. Terminado a lavagem das cabeças, deixando a cachoeira, mais a baixo,
ainda sobre as pedras do leito do rio, a Mãe agradeceu a Iemanjá
pelo batismo. Voltando para junto dos médiuns ela chamou pelos
caboclos da mata e dentro do ritual chegou Oxóssi/Orlanda. Não
havia cantoria, apenas os atabaques, em número de dois e o adjá.
Os demais médiuns também receberam a incorporação de seus
caboclos.
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Ao aproximar-se do meio dia, afastaram-se os caboclos de
Oxossi e ainda com o seu cocar de penas coloridas, na
desincorporação de Oxóssi, dona Orlanda, a Mãe, demonstrava,
já, uma outra característica que era o de Tia Maria do Rosário, a
sua preta-velha. E todos cantaram:

“Tia Maria do Rosário,
Ela vem beirando o mar.
Tia Maria do Rosário,
Ela vem trabalhar”.

Chegaram outros pretos-velhos, aos quais foi dado bebida
numa cuité (cuia), depois eles também se foram.
Voltando ao Barco, dele foram retiradas as imagens de
Iemanjá e Santa Bárbara e nele foram colocadas as oferendas para
Iemanjá: sabonetes, talcos, pentes, perfumes, fitas etc. A Mãe cortou um sabonete e ofereceu os pedacinhos aos presentes para que
guardassem como lembrança da santa. Também no Barco, foram
colocadas: as asas, a cabeça e os pés de um galo branco, o animal
símbolo, de Iansã. Depois, a Mãe espargiu pó de pemba raspada
(giz próprio utilizado na Umbanda) nas pedras e nas pessoas, ato
esse que simbolizava purificação, limpeza do local e das pessoas.
Em seguida todos bateram a cabeça no Barco. A Mãe disse que
aquele que tivesse algum pedido para fazer que o fizesse e, ela
própria pediu desculpas à Mãe Iemanjá se tivesse falhado em alguma coisa. Após os pedidos, não mais as meninas, mas os auxiliares
mais diretos: seu Pedro e dona Rosinha foram quem conduziram o
Barco até às águas, enquanto estavam a conduzi-lo, todos procuravam tocá-lo e fazer os seus pedidos. E cantaram:
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“Adeus,
Nosso Barco de Iemanjá.
Adeus,

Ele vai pra beira mar”.
Na água, as pessoas foram acompanhando o Barco pela
orla do rio, pela correnteza, enquanto a Mãe, em palavras soltas
em forma de prece, pedia para Iemanjá levar todos os males. Flores foram jogadas na correnteza, os atabaques soavam sós. Eram,
já, 12:25 h, quando os médiuns se dispersaram.
Era hora do rango. A Mãe ofereceu farofa de farinha de
mandioca com carne do galo: era a comida de Iemanjá. Os outros,
cada um levou o seu lanche que foi trocado em harmonia. Foi uma
pausa necessária, tendo descansado, nas sombras das árvores,
retornaram abrindo o trabalho para os “caboclos boiadeiros”.
Os boiadeiros, neste ritual usaram o chapéu de feltro, o
lenço de seda no pescoço, relho (de couro cru), charuto e o berrante.
Os trabalhos foram encerrados às 14 horas e para o encerramento cantaram:

“Adeus, adeus, adeus
Que já vou embora.
Adeus, adeus, adeus
Mãe Iemanjá vai me levar”.
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As se afastarem do local, mais uma vez saudaram a cachoeira de Mamãe Oxum, local que foi o verdadeiro altar do dia e
para onde todas as preces, de médiuns e guias, foram dirigidas.
Não foram chamadas, para ritual, as entidades da água, a Mãe
explicou-me que a presença delas poderia ser muito perigosa para
os médiuns.
O terreiro de Santa Bárbara Oiá Ogum Guerreiro é um dos
mais originais de Poços de Caldas. Ele pode ser comparado entre
aqueles que na Bahia são chamados de casas de “Candomblé de
Caboclos”, pois além de trabalhar com os guias comuns: pretos
velhos, caboclos da mata, caboclos boiadeiros e outros, trabalham
ainda com os orixás.
Essa celebração apresentou uma característica diferente,
tanto na casa de dona Orlanda como em outros terreiros, que trabalham com a incorporação dos orixás, eu nunca havia presenciado um ritual em que eles se utilizassem, da fala. Eles sempre só
dançam. No ritual em questão, o Oxóssi de dona Orlanda, foi até
onde eu me encontrava, sobre as pedras e procurando lugar com
sol, pois a manhã estava muito fria e o local muito cercado de
mato. Eu mudava de lugar constantemente e não fiquei perto da
cachoeira, para fazer as anotações. Ao chegar em mina presença,
disse numa voz gutural e cavernosa o seguinte: – “Eu vim até aqui
lhe agradecer por ter vindo. Você está vendo aquele ebó ali assentado? Eu respondi que sim. Era a segurança de Xangô, o dono da
pedreira, cruzado com Oxum a dona da cachoeira e colocado sobre as pedras. Oxóssi/Orlanda respondeu: – “Ele, o ebó, está feito
sobre as suas costas, você é que está nos segurando hoje, e dando
forças”.
No momento não entendi muito, mas depois compreendi
que o Oxóssi me considerou, no contexto do grupo ritual como
filha de Oxum, aquela que está sempre perto de Xangô e que, na
relação com o catolicismo, tem representação em Nossa Senhora
da Conceição Aparecida.
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O Axé de Iemanjá

Iemanjá tem assento obrigatório junto ao roncó, aqui significando local ou terra sagrada, ou o terreiro de qualquer casa de
santo onde são realizados os rituais de matrizes africanas. Pode
ainda, em algumas casas significar atabaque: o que chama para a
reunião na casa. A sua representação no roncó se faz através de
imagens de figura feminina com grandes seios, sereias e, na
Umbanda, pela representação de uma linda mulher de cabelos
longos, bata branca e espargindo pérolas pelas mãos e sobre as
ondar do mar. Além das imagens, tem uma pedra marinha como
seu itá (fetiche) em um pequeno tanque com conchas e outros
objetos marinhos, sendo os mais constantes as taças ou vasilhas
com água, de preferência do mar. Convém lembrar que nesse altar não podem faltar as flores naturais. Nesse universo religioso a
sua representação fica sob o peji (gongá), ou seja, na parte de baixo, que tem acima a representação em conjunto dos orixás e santos que protegem a casa. Enquanto estes representam a terra, o
fogo, o ar, o céu, a tempestade, as matas, etc., Iemanjá representa
a outra parte do mundo – a grande água que circunda toda a
terra, e a sua medida na terra é a mesma do céu que a circunda.
Água e céu se completando na mágica proteção e resguardo de
todo que tem na terra.
Exu que tem assento do lado de fora do terreiro, e que na
tradição nagô não é orixá, mas mensageiro ou intermediário entre os homens e os orixás, é o único ser que pode permear, passar,
participar da terra, das águas e do céu, é o primeiro a ser homenageado com as oferendas próprias para a abertura desta significativa louvação de purificação e resgate da vida, representada por
Iemanjá. Sendo, também, o último a abandonar o terreiro no encerramento ritual.
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Iemanjá representa a purificação, nascimento e morte de
todas as criaturas vivas e que renascem. É o eterno retorno mitológico, por isso unida ao céu.
***
Este texto faz parte do livro que estou escrevendo sobre a
religião de Umbanda em Poços de Caldas, sendo que o meu primeiro livro sobre esta rica expressão religiosa foi “A remissão de
Lúcifer”, de parceria como o professor Ronaldo de Salles Senna,
publicado pela editora da Universidade de Feira de Santana na
Bahia, no ano de 2002. O tema trata do resgate de Lúcifer, como
Exu, nos terreiros de Umbanda. Um segundo livro, tendo como tema
o Reinado de Congo: “Reinado e poder no Sul das Minas Gerais”,
teve publicação pela Edições Mazza, no ano de 2015. No ano de
2019 veio a inspiração em escrever para crianças e dei publicação
em: “O Natal de amanhã”, pela All Print Editora. Nesta obra trabalhei a conscientização de identidade cultural, e de negritude, através do Reinado de Congo. Tenho pronto para edição a obra “Chico
Rei 50 anos”, que trata da história de grupo de negros urbanos
numa luta pela inclusão social, militância e combate ao racismo.

Capa do livro: Reinado e Poder no Sul de Minas
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OS SABERES DA FOLIA NA PERCEPÇÃO DOS/
AS PROFESSORES/AS EM SUAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS: A TERCEIRA MARGEM
Alba Valéria Freitas Dutra
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

“Então escrever é o modo de
quem tem a palavra como isca: a
palavra pescando o que não é
palavra. Quando essa nãopalavra – a entrelinha – morde a
isca, alguma coisa se escreveu.
Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar
a palavra fora. Mas aí cessa a
analogia: a não-palavra, ao
morder a isca, incorporou-a”.
Clarice Lispector em Água
Viva,1998

Neste artigo apresentaremos os dados coletados e
gerados para minha dissertação, relacionando-os com o
referencial teórico e as notas de campo da pesquisadora. A
terceira margem é uma metáfora com o conto A terceira
Margem do Rio, de João Guimarães Rosa, em que o narrador
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é o filho de um homem que decide viver dentro de uma canoa num imenso rio, tornando-se uma “terceira margem”
daquele rio.
A metáfora com a “terceira margem” é a busca de
conciliação ou de uma coexistência possível entre os saberes em
face do reconhecimento e das interseções presentes nas diversas instâncias da vida escolar e não escolar. A terceira margem é
também, para nós, a entrelinha!
A investigação promoveu, por vezes, por meio das
perguntas, um mergulho nas infâncias dos professores/participantes que narram suas percepções diante das memórias que
trazem de suas relações com a Folia de Reis. Assim, a pesquisadora, ao trazer o tema para o contexto da pesquisa, revisita suas
memórias pelos relatos dos participantes. Para além de um
olhar técnico, há um olhar afetivo e atento para aquilo que
move e, em certa medida, faz a criança que um dia fomos — em
Rubim — correr atrás do Boi ou rir dos personagens que compõem a Folia de Reis dos Coquis.

[p]articipar de um ritual ou de uma
festa supõe fazer a sua parte, sempre
intercalada com a parte do outro, ou
dos outros. E isso tem muita importância, em se tratando de educação. A vida
também é assim: supõe diálogo, cooperação, esperar a vez do outro, acreditar
no outro. Ninguém é tão pobre e
impotente diante da vida que não lhe
possa acrescentar um pouco de encanto. Ninguém é tão seguro e autosuficiente para poder encantá-la unicamente com suas forças e seus conhecimentos (PESSOA, 2007, p. 5).
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Convidamos o leitor a desvendar essa terceira margem.
1 O olhar das professoras e professores sobre a Folia
Diante das respostas obtidas por meio das entrevistas feitas aos participantes — professoras e professores — da
pesquisa, foi possível traçar um perfil do grupo no que se
refere à Folia de Reis de Rubim: todos os participantes afirmaram conhecer a prática cultural Folia de Reis, alguns, mais
superficialmente e outros, mais profundamente. À exceção
de ENTR2, que passou a infância no distrito da cidade de
Rubim, Itapiru, e não conheceu a Folia quando criança, os
demais entrevistados têm memórias de infância relacionadas à Folia de Reis e ao Boi de Janeiro. Ao ser perguntado se
em Itapiru havia Folia, ENTR2 responde negativamente e completa: “não tinha, porque é algo que chama muita atenção
das crianças e eu não me recordo”. Esse comentário evidencia a relação que, segundo ENTR2, as crianças de Rubim mantêm com a Folia de Reis e, mais especificamente, com o Boi
de Janeiro. É uma experiência que marca a vida da criança,
daí ENTR2 afirmar que no distrito onde ele morava não tinha
Folia de Reis. Em alguns momentos das entrevistas, alguns
dos participantes se referiram à sua infância com certo saudosismo e revelaram memórias de uma época em que, segundo eles, a Folia era mais valorizada.
Ao falar da Folia, ENTR3 relata que teve um boizinho
de janeiro que saía todos os anos e embora reconheça a importância da tradição, ENTR3 pensa que a folia esteve adormecida, que a tradição passou por revezes e reconhece a
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contribuição da ONG Vokuim nessa valorização da manifestação. Conforme narra em sua entrevista,
[...] participava muito quando era criança...
Aí, de um tempo para cá, deixei de participar.
Gostava muito, achava muito bacana a
cultura que a cidade tinha, né? Os dois bois,
eu achava interessante quando eles se encontravam. Eles falavam que se encontrasse ia
brigar. Aí de um tempo ficou assim, eu me
criei até uma certa idade acompanhando
pelas ruas da cidade. Aí depois eu senti que...
morreu. Não tinha mais aquele entusiasmo
que tinha antes, aquelas viagens que eles
faziam, até mesmo as próprias pessoas de
Rubim, não a valorizavam o quanto eles
mereciam né? Aí eu senti que tudo estava
meio adormecido. E agora eu vejo assim, não
tem, como era antes, mais ainda temos, né?
Acho que não tem essa valorização cultural.
Essa sociedade não tem esse olhar para
Cultura em relação ao Boi de Janeiro, não.
[...] É uma cultura muito rica. Só que aí depois
a ONG, que a ONG voltou, que eu senti que
teve uma retomada e eles passaram a valorizar eu sinto. Teve um novo olhar! (ENTR3).

A observação de ENTR3 apresenta dois aspectos importantes a serem destacados: um é o seu olhar desde a perspectiva de uma criança envolvida com a festa, outro, o
arrefecimento das práticas, os desafios enfrentados pelos
grupos para sua manutenção e a questão da falta de apoio
do poder público, aspecto também citado nas entrevistas com
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os/as foliões a serem analisadas a seguir. ENTR3 refere-se ainda ao apoio “recente” recebido pelo grupo que coincide com
um movimento iniciado pela ONG Vokuim que encontra ressonância com o que afirmam Torres e Cavalcante (2008, p.
208):

[c]abe observar um expressivo surgimento de
Associações/Organizações de Grupos de
Reisados pelo Brasil, impulsionado pela busca
de recursos e apoio por parte de seus participantes, resultando também na mobilização
de seus integrantes e na participação das
comunidades de seu entorno. Geralmente
essas instituições da Sociedade Civil atuam
em parceria com órgãos municipais encarregados da execução de Festas/Encontros de
Reis (palco/palanque, sonorização, transporte, alimentação etc.).
ENTR1, por sua vez, relata sua adoração e aquela das crianças pela
folia. ENTR1 nos conta que mandou construir uma armação e confeccionou um boi de janeiro mirim para brincar com as crianças e
que foi um evento marcante em sua trajetória, ocorrido por ocasião da Semana do Folclore1. Segundo sua percepção, esse foi um
dos poucos trabalhos realizados com a Folia de Reis na escola. Ao
narrar sobre a confecção do boi, ENTR1 se emociona e diz que foi
um momento marcante em sua carreira, na função que exerce
dentro da escola. Ao final da entrevista, ENTR1 se mostra insegura
diante de sua emoção, explicando ter sido aquela a primeira vez

1

A Semana do Folclore faz parte do calendário escolar e é comemorada anualmente, em todo o Brasil, na segunda semana de agosto.

75

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

75

10/08/2021, 17:34

em que concedeu uma entrevista em sua vida. Afirmando que as
atividades escolares com a Folia deveriam fazer parte do calendário escolar, ENTR1 nos enviou uma foto do evento2, reproduzida
adiante.
Figura 01 — Boi idealizado pela professora de biblioteca*.

Fonte: Acervo de ENTR1 (2015-2016).
Em termos quantitativos, a pergunta inicial, acerca do conhecimento da folia, revelou que entre os cinco participantes-professores entrevistados, um (01) diz conhecer a fundo a Folia, um (01)
diz tê-la conhecido depois ter se mudado para Rubim, e três (03)

2

Foto do acervo de ENTR1 cedida à pesquisadora. A foto não tem data
precisa, mas segundo ENTR1, foi feita entre os anos de 2015 e 2016
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dizem conhecê-la desde sua vivência de infância. ENTR4 diz não
ter conhecimento aprofundado sobre a Folia e reconhece a importância e necessidade de tê-lo:
mas assim, eu nunca, como cidadã rubinense,
me aprofundei assim de saber tudo que se trata a Folia de Reis. Até mesmo como professora,
eu nunca me aprofundei nessa área [...] nunca
me aprofundei. Acho até que se precisa fazer
isso, você entendeu? Mas eu como professora,
nunca fui tão assim, ligada a essas tradições,
não sei, acho que por conta de vontade mesmo assim, da pessoa, mesmo assim eu nunca,
eu nunca tive a curiosidade de saber
mais você entendeu? (ENTR4).

Nesse trecho, percebemos que ENTR4 afirma a necessidade de se aprofundar e conhecer a tradição e reconhece a importância desse aprofundamento para sua formação docente, mas
atribui seu desinteresse ao gosto. Ao afirmar que não há
aprofundamento em seus conhecimentos sobre a Folia, ENTR4
ressalta o fato de “nunca ter tido curiosidade” em aprender mais
sobre aquilo. Nota-se que o tema está em um campo subjetivo e,
ao dizer que não teve curiosidade, ENTR4 traz para si a responsabilidade da decisão sobre qual conhecimento importa. Diante disso, podemos perceber a ausência de espaço, nesse caso, para as
manifestações culturais nas práticas pedagógicas de ENTR4 e, juntamente com isso, a necessidade de inclusão, nos currículos escolares de conhecimentos trazidos pelos alunos sobre suas práticas
culturais locais. Com base na entrevista, podemos concluir que a
formação cultural local, suas características e práticas não aparecem como parte integrante do currículo (como se pode verificar
no PPP e na grade curricular da escola-campo/ vide Anexo 3), ficando, muitas vezes, a cargo dos gostos e iniciativas pessoais de
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alguns professores e professoras a decisão de incluir ou não a
temática em suas práticas pedagógicas. Assim, com fragilidades
na formação docente, limitações impostas pelo campo religioso e
dificuldades no cumprimento das políticas públicas relacionadas,
a educação para o patrimônio segue desfavorecida no ambiente
escolar, deixando ali lacunas importantes. Sobre este assunto, Torres e Cavalcanti (2008, p. 208) afirmam que,

[e]xistem assuntos relativos às Festas que, se
tratados de maneira transversal dentro das escolas, preencheriam lacunas historicamente
excludentes dos menos favorecidos, como também aproveitar para pensar um Natal mais brasileiro, refletindo tanto quanto possível os valores de nosso patrimônio artístico-cultural.

Os autores trazem para o debate tanto a inclusão como
tema transversal aos valores e ao patrimônio cultural, quanto a
questão da seleção dos conhecimentos considerados válidos, além
de problematizar quem decide nesta escolha, e que, certamente,
não são as camadas menos favorecidas.

Ao relatarem suas percepções sobre a prática cultural
Folia de Reis, percebemos dois pontos importantes: que a
relação da maioria dos professores-participantes com a folia
se estabelece em função de suas memórias de infância; e que
não há, ainda, inclusão da temática, cultura local, no currículo escolar, tampouco figura no Projeto Político Pedagógico
(PPP) da escola, ainda que fosse como caracterização cultural da comunidade ou como cartografia3 identitária. Sobre
isso ENTR4 se manifesta dizendo que
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[...] nós, por sermos formadores de opiniões e
a nossa escola estamos um pouco aquém desse trabalho. Desse trabalho mais acentuado em
cima disso aí, entendeu? Aqui os professores
de História, às vezes mostram um trabalho cultural, mas não é uma coisa que é uma prática
da escola, entendeu? Eu acho que deveria, a
meu ver, entrar como um fator primordial na
proposta política pedagógica da escola. [...] Eu
acho que a nossa escola ainda deixa a desejar
nesse aspecto. [...] Eu acho assim que se perdeu um pouco ao longo do tempo, você entendeu? [...] na minha época de infância, era mais
acentuada na nossa cidade, eu percebo que
hoje se perdeu um pouco, se perdeu um pouco. Eu acho que as escolas às vezes trabalham
muito individualmente. [...] Até o próprio folclore. Eu vejo que não tem essa junção assim
de manifestações culturais das escolas, eu acho
que fica muito assim, véspera de folclore se trabalha um conteúdo ali imediatista, sabe? Como
se fosse assim para compor um currículo, não
tem aquele efeito de transformação, entendeu?
[...] Eu acho que para tocar as pessoas e para

A cartografia é a ciência que se dedica à representação do espaço
geográfico por meio do estudo, análise e confecção de cartas ou mapas.
Os seus produtos, entretanto, não se limitam aos mapas: plantas, croquis e
o globo terrestre são outros resultados diretos da aplicação dos conhecimentos cartográficos. Essa definição de cartografia foi estabelecida, no
ano de 1996, pela Associação Cartográfica Internacional (AIC), sendo a
mais aceita e amplamente utilizada. Disponível em https://
mundoeducacao.uol.com.br/geografia/cartografia.htm. Acesso em: 12 fev.
3

2020.
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cada um e até a mim mesma, porque eu também nunca fui tão imbuída nessa causa. Eu acho
que se o local que eu trabalhasse fosse mais
assim, porque aqui a gente às vezes tem ideias,
mas as ideias às vezes em certo ponto são tolhidas... não pode, tem que ser em conjunto
com todo mundo, um só, uma andorinha só não
faz verão, entendeu? Mas eu penso e tenho
esse desejo que algo se transforme aqui em
Rubim nesse sentido, entendeu? (ENTR4).

Dentre os apontamentos feitos por ENTR4, chama
atenção a menção que faz à questão da superficialidade ou
imediatismo com que é tratado o trabalho com a cultura local dentro da escola. Ao afirmar que as propostas de trabalho nesse campo são trazidas para o espaço escolar às vésperas do Dia do Folclore e que se trabalha um conteúdo
imediatista para compor o currículo, ENTR4 anuncia o que o
pesquisador britânico Goodson (2008) chama de currículo
como prescrição. Conforme explica esse autor, “o currículo
foi inventado basicamente como conceito para direcionar e
controlar a autonomia do professor e sua liberdade potencial na sala de aula” (GOODSON, 2008, p. 143). O autor segue
dizendo que

[o] currículo como prescrição [CAP] serve de
base para mitos importantes sobre o ensino
público e a sociedade. Principalmente o (CAP)
serve de base para o mito de que a perícia e o
controle pertencem ao governo central, às burocracias educacionais ou à comunidade universitária. Enquanto ninguém expuser esse
mito, os mundos de “retórica prescritiva” e do
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“ensino como prática” podem coexistir. Os dois
lados se beneficiam de uma coexistência pacífica desse tipo. Acredita-se que as agências do
CAP estão “em controle” e que as escolas estão prestando seus serviços e podem obter um
bom grau de autonomia se aceitarem as regras.
As prescrições curriculares, portanto, estabelecem certos parâmetros que permitem alguma transgressão e a transcendência ocasional
desde que a retórica da prescrição e o
gerenciamento não sejam questionados
(GOODSON, 2008, p. 143).

Quando ENTR4 afirma que deseja que algo se transforme, parece-nos que ela aponta para uma solução exterior
a ela, o que em certa medida confronta sua autonomia e decisão sobre a sua ação de ensinar reforçando o que Goodson
(2008) chama de mito da prescrição, ou seja, de que há um
controle externo que pericia o conteúdo a ser ensinado. Conforme explica o autor, os professores são cúmplices quando
aceitam este mito. Nessa medida, perdem seus direitos no
que ele chama de discurso do ensino. Por meio da prescrição
são reproduzidas as relações de poder vigentes na sociedade
e estas relações impregnam a educação na medida em os
professores aceitam o modelo do que deve ser cumprido.
Para Godson (2008, p. 143), “os vestígios do poder cotidiano
e da autonomia para as escolas e para os professores dependem da aceitação permanente da mentira fundamental”, isto
é, “o mito de que a perícia e o controle do currículo prescrito
pertencem ao governo central, às burocracias educacionais
ou à comunidade universitária”.
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Compreendemos que a cumplicidade pode ser percebida na afirmação de ENTR4 — “nada muito assim
direcionado” —, no que se refere ao tratamento dado à questão da prática cultural dentro da sala de aula. Tal afirmação
leva a perceber a distância entre o que ENTR4 considera ideal em um currículo e a prática que efetivamente se dá em
sala de aula.
Ainda acerca da mesma pergunta — sobre como é tratada a prática cultural em sala de aula —, ENTR2 contextualiza
a ocorrência da Folia como patrimônio cultural nacional e
reconhece sua importância como patrimônio cultural
imaterial, o que fica claro quando diz

[...] eu acho bem interessante, é um ritual católico, né, que assim, pelo que eu sei, se trata
dos Reis Magos. Na época de Jesus, quando
Jesus veio, os Reis que vieram saudar o mestre.
Eles trouxeram presentes, trouxeram ouro,
trouxeram mirras, perfumes e tudo para, de
certa forma, cumprir a profecia de que viria o
messias e que ele nasceria e eles vieram prestar essas homenagens a Jesus. [...] Que eu saiba, o nome se originou dessa situação, posso
estar enganado, mas pelo que eu já ouvi, é uma
cultura católica, né? Uma prática cultural proveniente da religião católica e, hoje é um
patrimônio nacional ou mundial? Não sei. Mas
eu acredito que mais no Brasil, né? [...] em outras culturas tem outros tipos de celebração,
mas eu acho que é mais no Brasil a Folia de Reis,
né? (ENTR2).
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No relato de ENTR2, fica evidente um conhecimento inicial sobre os aspectos religiosos da Folia e, considerando que esses
aspectos culturais conformam a brasilidade, o estudo da folia além
de contribuir para o conhecimento da nossa identidade cultural,
ampliaria a compreensão sobre a relação das manifestações religiosas e o processo de colonização portuguesa em nosso país.
ENTR3, por sua vez, afirma que a manifestação cultural
“vai morrendo” quando a escola não se apropria do bem cultural
e não o valoriza. Em sua opinião, é dever da escola divulgar e promover a prática cultural, que entende como,

[...] muito rica, interessante, né? As pessoas
deveriam valorizar muito mais, e trazer para as
escolas, para as praças da cidade, os eventos,
assim para chamar atenção de outros lugares o
que nós temos de precioso que é isso. E você
viu que acabou? Não tem! Outro dia nós pedimos, foi ano passado, nós pedimos para trazer
o Boi para sair daqui, para escola, virou um
horror:__ não (referindo-se à resposta da escola), tipo assim. Nós já tínhamos até combinado que o Boi de Janeiro estaria aqui
na escola. Aí fomos conversar, né? __
não (referindo-se à resposta da escola). Disse
que nós íamos causar tumulto na escola. Perguntei: Isso por parte da gestão? Sim, da gestão! Fazer tumulto! Falei: _ Nossa!.... Aí vai
morrendo. (silêncio) Como que o Boi vai causar tumulto na escola se ele trabalha o folclore
de Rubim? A cultura rubinense? Aí você vai fazer apagar da memória das crianças que o Boi

83

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

83

10/08/2021, 17:34

existe, da cultura de Rubim, que Folia de Reis
existe (ENTR3).

Da mesma forma, ENTR5 fala sobre a importância
constitutiva da Folia na formação da identidade local. Em sua visão, a prática é exercício da tradição e da fé, elas se misturam e se
fundem ao cotidiano dos moradores e esses nem se dão conta da
importância da Folia enquanto guardiões da tradição. O relato de
ENTR5 nos remete a uma leitura transversal da Folia na formação
cultural da comunidade Rubinense. Em suas palavras:

[...] é tão simples e tão complexo, né? É (silêncio). Eu acho que primeiro de tudo, as Folias do
Brasil, há uma mística muito grande em torno
delas. Haja visto que as folias têm o cunho religioso, muitas do nascimento de Cristo, sempre
ligadas à religiosidade e eu sei que pessoas de
outros segmentos olham de uma forma diferente, com um prisma diferente, mas a folia,
nos lugares, ela é necessária e é um dos pilares
da identidade cultural de qualquer lugar, de
qualquer Estado, de qualquer cidade, da nação.
Logicamente, muitas vezes, não percebida dessa forma por muitos segmentos, por algumas
pessoas, mas na minha opinião, é um dos pilares da identidade cultural de um lugar essa folia. Você chega numa cidade, você chega num
estado, qualquer mídia nacional ou internacional, você pode perceber que se tiver que visitar três ícones, ou dois ícones da cultura local,
você pode saber que o grupo de folia daquele
local vai estar sendo visitado, vai estar sendo
estudado e vai estar sendo percebido. Um dia
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eu ouvi um cara, um antropólogo, sociólogo,
não sei, dizendo que, falando sobre os personagens do nordeste, o Panteão, né, o quadro
de personagens do nordeste, o povo nordestino, cultura nordestina e engraçado que ele falou que essas pessoas, elas não se reconheciam, nem elas sabiam a importância delas, que
é tão natural, que elas estão dentro do processo da cultura nordestina, da cultura do Brasil,
que elas nem se reconhecem como personagens, alicerces dessa cultura, dessa multicultura
nossa. E é interessante sim, realmente acho que
a pessoa que está dentro do processo, ela nem
tem essa noção do quanto ela é importante,
do quanto ela representa, do quanto ela é parte, é tijolo da construção da identidade cultural de um lugar. E eu acho que acontece com a
Folia, aqui mesmo tem duas folias: Terno das
Estrelas, tem a Folia Coquis. E é tão natural para
eles, que eles nem percebem tanta importância, mas para quem está de fora vê que a folia,
ela faz parte da cultura do lugar e também
como prática de educação da cultura mais com
a tradição vai passando a cultura através da
dança, da tradição oral, cada música daquela
tá ensinando, cada dança daquela, cada movimento então, eu acho que essa é a importância das folias no Brasil (ENTR5, grifos nossos).

Como podemos ver, a fala de ENTR5 revela conceitos que
aproximam educação e cultura e alguns elementos que são parte
constitutiva da identidade cultural local. Além disso, ENTR5 corrobora a compreensão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artís-
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tico Nacional (IPHAN) — uma das instituições brasileiras responsáveis pela proteção do Patrimônio Histórico e Artístico brasileiro
— de que a não difusão dessa prática cultural se deve ao fato de
ela não fazer parte da grade curricular das escolas. Em documento
publicado pelo Instituto, lê-se que

[o] encantamento dessa manifestação popular
reside nas combinações entre diversão e religiosidade, com a qualidade musical e a devoção
aos Reis Magos. A Folia de Reis é mais presente
no meio rural e em pequenas cidades, devido a
pouca valorização e divulgação nos meios de
comunicação, ao contrário do que ocorre com
outras festas populares, como as juninas, por
exemplo. Por não fazer parte, ainda, da grade
curricular das escolas, a Folia não alcançou os
mesmos níveis de difusão de outras manifestações populares do país (IPHAN, 2014, n. p.).

Embora não figure nos currículos, percebemos que professores e professoras consideram a Folia de Reis um Patrimônio
Cultural de Rubim. Nesse sentido, ENTR1, por exemplo, lamenta a
falta de apoio à Folia por parte do poder público local — prefeitura e setor de cultura — e compara essa realidade com o apoio
dado pelas cidades vizinhas aos seus grupos, dizendo que,

[...] eu considero a Folia de Reis um Patrimônio,
só que em Rubim eles [poder público] não [se]
envolvem, a comunidade não [se] envolve com
a Folia de Reis. [...] é igual eu falei, eu acho que
falta ajuda da Prefeitura, eu acho que precisa
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ajudar mais. [...] tem a ONG lá e o pessoal, você
participa também, só vocês por exemplo, mas
não tem ajuda da secretaria de educação para,
por exemplo, trazer na escola [...] no dia do folclore! (ENTR1).

A professora relata que, em sua função na escola, tentava motivar o convite à Folia para se apresentar para os alunos, inclusive no mês do folclore, mas não conseguia; relata
memórias do agendamento que a Folia fazia para cantar nas
casas que tinham presépios e da falta de entusiasmo atual.
Se de um lado podemos perceber um saudosismo e um recorte temporal em função de suas memórias, de outro ENTR1
aponta a falta de difusão e de divulgação tão presentes no
passado, quando esta era criança e a Folia era uma novidade
com menor concorrência com os festejos da modernidade:
festas, comemorações religiosas ou profanas e entretenimentos característicos das últimas gerações, incluindo aqueles da
era digital. Nesse mesmo sentido, ENTR2 afirma acreditar que
“por ser uma cultura, principalmente por ser uma cultura local, deveria receber mais uma atenção”, mas reconhece que
houve avanços e cita a contribuição da ONG Vokuim e do lançamento do documentário como partes desses avanços:

[...] mas, assim, era pior, já teve situações piores. Hoje é mais difundido, acredito hoje, principalmente com seu trabalho. Eu acho que você
alavancou muito o projeto, entendeu? Acho
que você, juntamente com sua equipe, né?
Acho que vocês deram um upgrade no projeto
que era muito isolado. Para mim era um negó-
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cio, mas entre uma família ali, né? O pessoal ali
de Dona Maria. E aí vocês chegaram com o
Ponto de Cultura e vocês englobaram isso aí
como uma cultura realmente popular e disseminaram isso aí. Principalmente com aquele
projeto do lançamento do DVD em 2014. Um
trabalho muito bacana. Eu acho que aquilo ali
foi uma dedicação muito boa do projeto de Folia
de Reis (ENTR2).

ENTR7 também relata sua percepção sobre o apoio
que o Ponto de Cultura deu à cultura local e à Folia de Reis e
registra que essa contribuição constitui um marco para a comunidade, mas considera que a luta pela manutenção da
cultura e das manifestações culturais é “uma luta solitária”
que não recebe o apoio devido e argumenta

[...] eu não sei se pela origem da nossa cidade,
de muita pobreza, eu acho que o povo de Rubim
não valoriza tanto sua cultura. Eu conheci duas
moças de Mucugê [...] elas falavam o quanto a
“cultura da Bahia” é forte. Uma cidade com
quatro mil habitantes, o quanto que as pessoas valorizam, eles defendem sua cultura com
toda garra possível. E eu vejo a gente tão assim
alheio às coisas, a gente não apoia tanto, não
apoia. [...] Como eu coloquei, nós, a gente, não
valoriza muito a cultura local. A gente acha bonito assistir a “cultura de outras cidades”, mas
Rubim tem um coral maravilhoso, tem uma
banda maravilhosa, então a gente acha mais
fácil valorizar a cultura do outro do que valorizar a sua própria (ENTR7).
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A percepção de ENTR7 nos lembra um ditado popular
que diz “a grama do vizinho é mais verde” ou o de fora é
melhor, e por aí vai, o fato é que “atribuímos qualidades às
diferentes culturas humanas”, como nos lembra Brandão
(2008, p. 35), e o ponto de referência para essa valoração é,
em geral, o nosso. Segundo Brandão (2008, p. 35),

As vezes damos a isto o estranho nome de
etnocentrismo. O nome é estranho mesmo, e a
“coisa” que ele traduz também. Pois ele é a
perigosa vocação de centrarmos nossas avaliações em nós mesmos, em nosso “etno” – nossa identidade, “ethos”, maneira de ser e viver,
nossa cultura, enfim – e a partir daí atribuímos
significados a todos e a tudo o mais.

Brandão (2008, p. 35) segue dizendo que

com o olhar de vocação multicultural, compreendemos que as culturas humanas são diferentes, mas nunca desiguais. São qualidades diversas de uma mesma experiência humana, e qualquer hierarquia que as quantifique e estabeleça hierarquias é indevida.

Considerando as culturas com esse olhar multicultural,
sem hierarquias, reconhecemos que há em todos os lugares,
muitas e diferentes relações com as manifestações culturais,
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seja em cidades grandes ou pequenas. Assim, a manutenção
de uma prática qualquer envolve elementos de continuidade
que vão desde a fé, no caso da religiosidade popular, da permanência dos sujeitos, da adesão da comunidade até a sua
manutenção financeira. O que percebemos diante do relato
dos participantes desta pesquisa é que contrariamente à esta
percepção de não valorização, há muita gente que está atenta às manifestações culturais especificamente à Folia e, inclusive, vem de longe para participar ou assistir e trazer os
seus filhos e amigos para assistir e ou conhecer. Temos no
Brasil vários exemplos de festas populares que fazem parte
do calendário cultural das cidades, como as festas juninas no
Nordeste, a festa do boi de Parintins, o Carnaval, para citar
algumas e que movimentam inclusive a economia local.
Olhando de outro ponto de vista ENTR7 aponta algumas questões que fazem parte da herança do processo de colonização
e de segregação dos saberes locais por parte do colonizador.
Se de um lado tem a denúncia da valorização daquilo que é
de fora, de outro tem a negação, a segregação daquilo que é
considerado válido e não válido. Se o conhecimento daquilo
que é parte da identidade local não é tratado na escola, por
exemplo, ele pode ser visto como um conhecimento não válido. Aqui nos valemos de Brandão (2008) quando afirma que
a escola deixou de lado, ou colocou como assunto de “hora
do recreio” ou do “mês de agosto”, a experiência tão rica no
Brasil de criação de artes, saberes, valores e saberes populares,

[...] seria então necessário trazê-los para a escola e para a educação, não como fragmentos
do que é pitoresco e curioso, ou como um momento de aprendizado de hora de recreio. Ao
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contrário, o que importa é reaprender com a
arte, com o imaginário e com a sabedoria do
povo – dos vários povos do povo – outras sábias e criativas maneiras de viver, e de sentir e
pensar a vida com sabedoria e sensibilidade das
artes e das culturas do povo (BRANDÃO, 2008,
p. 37-38).

Trata-se, inicialmente, em nosso entendimento de
conhecer e refletir criticamente sobre esses saberes, em uma
perspectiva dialógica, para valorizar e reaprender com a prática cultural aquilo de que somos formados. Parece-nos que
a escola é o espaço indicado para tratar esses conhecimentos, como nos sugere Brandão (2008).
Voltando à resposta de ENTR7 para a pergunta que
versava sobre a percepção da Folia de Reis como Prática Cultural, perguntamos a ENTR7 sobre o que leva as pessoas a
não valorizarem a própria cultura, ao que ela respondeu:

[e]u acho que é direcionamento, sistematização do que deseja que aconteça. Eu falo que
todas as falhas que acontece na educação ela é
um pouco da direção, da gestão, da supervisão,
muito maior que do próprio professor. O professor ele está ali na sala de aula e ele tem um
planejamento para executar, mas quem coordena esse processo é a gestão, se a gestão coordena e propõe e direciona, as coisas vão
acontecer, mas não é feito isso pela gestão. Talvez esteja muito mais atrelado ao supervisor
do que à própria gestão, direção em si, porque
às vezes a gestão fica muito envolvida com as
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questões burocráticas e as questões pedagógica mais com o supervisor. Outra coisa que eu
vejo é que tem a ver também com a secretaria
de educação. Porque o currículo ele vem pronto para ser executado, então se ele tiver ali dentro do currículo a gente vai executar. [...] Então
eu acho que tem que chegar na gestão e a gestão coordenar isso. Agora tem currículo novo,
está propondo língua inglesa desde os anos iniciais. Então se tem essa abertura na parte
diversificada para incluir a língua inglesa, também pode ser incluída outras questões [...]
(ENTR7).

Concordamos com ENTR7 quando afirma que não se trata
de falha do professor que é um ator em todo o contexto da educação em uma sociedade, e que a escola é um organismo que faz
parte de todo um sistema educacional, no qual uma mudança só é
possível quando cada componente desta grande rede cumpre a
sua parte. Não se trata de encontrar falhas ou responsáveis, tratase de encontrar caminhos possíveis para pensar “qual conhecimento importa” e os caminhos para acessá-lo. ENTR7 toca em um aspecto que merece nossa atenção quando cita que vai haver revisão do currículo, e para pensarmos esse ponto concordamos novamente com Brandão (2008, p. 37), quando afirma que “a educação de tanto revê currículos ganharia muito em qualidade se fosse
capaz de realizar algo mais do que uma simples revisão” e propõe:

[s]e ela ousasse reencontrar um sentido menos utilitário e mais humanamente integrado
e interativo em sua missão de educar pessoas.
Um dos passos nesta direção seria o de reintegrar e fazer interagirem as diferentes criações
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culturais do espírito humano com o mesmo
valor. Ensinar a pensar e sensibilizar o pensamento, entretecendo a matemática e a música, a gramática e a poesia, a filosofia e a física
(BRANDÃO, 2008, p. 37).

ENTR7 tem essa compreensão do papel da escola
quando afirma:

A escola é um ponto assim culminante no que
você quer para a sociedade porque tudo que
acontece aqui, não fica aqui, o que você produz aqui de conhecimento não vai ficar dentro
da escola né? Vai passar pelos muros da escola
e vai lá pra fora. Porque se a escola se apropria
disso e começa a trabalhar dentro do currículo, claro que lá fora vai tá tendo uma outra visão, vai estar se apropriando disso. Só que a
escola não faz isso (ENTR7).

Quando ENTR7 afirma que o conhecimento produzido na
escola atravessa seus muros e pode alterar a visão que a comunidade tem de si, mas que a Escola não faz isso, ela diz
subliminarmente que há um controle e que há submissão de grupos ao arbítrio de outro e, portanto, reportamo-nos a Moreira e
Silva (2006, p. 29) quando afirmam que “o currículo está centralmente envolvido em relações de poder”. Os autores afirmam que
“reconhecer que o currículo está atravessado por relações de poder não significa ter identificado essas relações”. Para eles,
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[o] currículo como campo cultural, como campo de construção e produção de significação e
sentido torna-se, assim um terreno central dessa luta de transformação das relações de poder (MOREIRA; SILVA, 2006, p. 30).

2. Patrimônio cultural e sua relação com a prática dos professores
Como se pode ver nos trechos das entrevistas apresentados até aqui, as professoras e professores entrevistados consideram a Folia de Reis um Patrimônio Cultural da
comunidade de Rubim e afirmam que, por se tratar de um
patrimônio, não tem o devido investimento por parte do poder público local. ENTR3 compartilha das mesmas ideias, o
que fica claro quando afirma:

[...] Eu acho que é um patrimônio porque, assim, em partes, né, Alba. Eu acho que é um
patrimônio devido, assim, você foi criada assim, você nasceu sabendo que existia a Folia
de Reis no Rubim, ok! Aí até certo tempo você
acompanhava, você corria atrás, eu não me
lembro naquela época, se tinha algum investimento que ajudava. Não sei muito sobre isso,
mas aí de repente acaba por falta de recursos
financeiros, segundo eles, né? Eu tive a oportunidade de estar conversando até com Isnaldo
Coqui, aí eu perguntei. E a cidade deveria valorizar o que nós temos. E que não é valorizado,
entendeu? Acho que a cultura em si, nós temos muitas coisas aqui na nossa cidade que não
tem valorização cultural. [...] acho que é recur-
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so financeiro e acho que a prefeitura deveria
ter um empenho maior em relação a isso
(ENTR3).

Ainda na mesma linha, ENTR4 destaca que

[...] ele [a entrevistada se refere ao Patrimônio
Cultural] traz recordações passadas, né? E isso,
isso tudo deve ser muito valorizado,
né? Pessoas que já passaram por aqui, que trouxeram isso e enraizaram aqui dentro da cidade,
né? É uma cultura que passa de pai para filho,
né? Então, eu acho isso muito importante. E
valorizo muito! (ENTR4).

Interessante perceber a coincidência entre as expressões utilizadas por ENTR4 e por Maria Coqui, quando essas
se referem à Folia. Para dona Maria, “essa folia tem raiz forte
e profunda, ela vem de longe”; para ENTR4, as pessoas “trouxeram isso e enraizaram aqui”. É dessa raiz profunda, desse
enraizamento, que vem a força que mantêm viva a Folia. Dessa
metáfora, origina-se nossa compreensão de uma reverência
à tradição, ou seja, assim como as árvores que lançam suas
raízes no subterrâneo para manterem-se vivas, os praticantes da folia buscam força de continuidade na memória dos
que vieram antes, na ancestralidade. Entendemos que as culturas populares, seus processos de transformação, dinâmicas e resistências se aproximam e se associam ao conceito de
cultura como rizoma. Conforme conceituado por Ávila e Santos (2010, p. 6),
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[u]m rizoma não começa nem conclui, ele se
encontra sempre no meio, entre as coisas, interser, intermezzo. Os rizomas ainda podem ser
transportados para outro território distante de
seu caule, que continuarão crescendo. Ou seja,
mesmo passando por uma desterritorialização,
territorialização ou reteriorização, ele não se
esgota, continua se recriando e possibilitando
novos rizomas.

Ao utilizar o conceito de rizoma para falar da capacidade de recriação e de reterritorialização, as autoras descrevem a capacidade das culturas populares de deitarem raízes
e brotar de um de seus membros em outro lugar e de se recriar em outro território, integrando outros elementos. Nesse sentido, Ávila e Santos (2010, p. 7) afirmam que

[é] interessante destacar que os rizomas são
também subterrâneos, ou periféricos, ou seja,
crescem sob a terra, lançando-se esporadicamente para fora dela, para que se criem novos
rizomas, podem também serem transportados
por intermediários (abelhas, vento e outros) e
se reorganizarem em troncos de árvores ou em
outras superfícies, se enraizando subterraneamente de novo. Sendo assim, vale destacar que
em sua maioria as tradições das manifestações
populares brasileiras são marginais e também
periféricas da nossa sociedade, permeando subterraneamente toda nossa cultura, sem que as
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elites assumam suas influências em nosso cotidiano (exceto quando interessa ao capital da
indústria cultural). Esse paralelo das manifestações populares brasileiras e o rizoma, nos
possibilita inúmeras relações, inclusive no tocante aos processos de criação com base nas
danças do Brasil e suas possíveis releituras e
ou re-criações.

Outro aspecto associado a esse conceito é que, ausentes das escolas, os saberes locais e as culturas populares
se mantêm na marginalidade e na periferia da sociedade,
aprofundando as distâncias entre, os assim chamados, saberes populares e saberes eruditos.
Quando perguntados se a Folia de Reis é um Patrimônio
Cultural na cidade de Rubim, professores e professoras relatam:
ENTR1: “Oh, eu considero, só que eu acho que [...] a comunidade
não envolve com a Folia de Reis”; ENTR2: “Considero, [patrimônio]
cultural do nosso país, sim, com certeza!”; ENTR3: “Considero. Eu
acho que é um patrimônio porque assim, em partes [...] acho que
a cidade deveria valorizar o que nós temos”; ENTR4: “Eu considero, considero sim. E muito! Eu acho interessante demais eu, valorizo muito, eu considero sim, um patrimônio”; ENTR5: “Há muiiiito
tempo! Patrimônio Cultural Imaterial [...] sempre achei que os grupos folclóricos não só daqui, mas de todas as regiões, são Patrimônios Culturais Imateriais, sem dúvida [...]”. Percebemos pelos
depoimentos que os entrevistados consideram a folia de reis como
patrimônio cultural local, ENTR1 e ENTR3 problematizam o apoio
da comunidade enquanto ENTR5 destaca a natureza intangível do
bem patrimonial e nos pareceu interessante a resposta de ENTR5
trazer uma cronologia para o debate “Há muiiiito tempo!”, o que
nos leva a crer que pode haver um apelo no sentido de revelar sua
reivindicação para este fato e que talvez não tenha o lugar que ele
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entende que a Folia de Reis mereça ter. ENTR5 amplia sua resposta trazendo o porquê de sua consideração:

[...] porque eles ajudam a construir a identidade do local, através da sua dança, através das
suas músicas, através dos seus personagens e
por colaborar com o imaginário das pessoas,
das crianças que vão ser os futuros administradores do lugar que mora, então é uma escola
informal e itinerante, né. A cada janeiro, é uma
escola itinerante nas ruas da cidade, uma escola informal itinerante, mas de suma importância e aí é a cultura com a prática da educação (ENTR5, grifos nossos).

Outro aspecto muito relevante para esta pesquisa está
nos grifos que fizemos à sua resposta, de que a cada janeiro,
a Folia se constitui uma escola itinerante pelas ruas da cidade. ENTR5 chama de escola informal, o que neste trabalho
chamamos de educação não escolar. Pessoa (2007, p. 5), referindo-se ao aprender e ensinar nas festas populares, diz
que:

[h]á também, nesses casos, outra aprendizagem
que nem sempre é tão aparente assim, mas que
se reveste de muito mais profundidade e importância na compreensão das festas populares. Para tentar explicitá-la, volto ao pensamento de Mônica Wilson acima assinalado. As pessoas e grupos populares não têm como primeira forma de expressão o domínio da escrita.
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Seus textos são escritos em forma de dança,
de cânticos rimados para facilitar a
memorização, são troças, lendas, ditados, com
muita, mas muita comidinha gostosa. É dessa
forma que o povo escreve suas memórias, seus
valores, seus códigos de regras, suas crenças,
suas angústias pelo árduo trabalho, suas esperanças e fantasias. Os ingredientes que compõem a festa popular são também textos por
meio dos quais a gente simples manifesta tudo
aquilo que lhe toca mais profunda e intensamente.

3 Folia de reis: da prática educativa ao currículo escolar

Diante da possibilidade de a Folia de Reis ser considerada
uma prática educativa, no sentido de incorporar ao currículo escolar às referências da cultura local e aos aprendizados que ela
possibilita, ENTR4 é bastante afirmativa:

Pode (A Folia de Reis de ser considerada uma
prática educativa)! Com certeza pode! Ela é
muito rica em detalhes (risos) de todas, em todos os sentidos que eu vejo, sabe? Em alegorias, em música, em cantigas, isso tudo é trabalhado dentro de sala de aula, pode ser trabalhado dentro da sala de aula, de várias formas.
Pode sim! (ENTR4).
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Diante da pergunta sobre o currículo da escola contemplar essa Prática Cultural, ENTR4 afirma que o currículo
da escola não contempla e continua, “eu acho que pode vir a
ser, entendeu? [...] Eu não vejo ninguém sendo contra.
A questão não é essa; a questão é colocar para aflorar, entendeu?” (ENTR4).
Aqui surge a dúvida sobre o que ENTR4 estaria considerando ao previamente sugerir que não há ninguém contra. Já o uso da a expressão “colocar para aflorar” remete a
emergir o que está oculto, nesse sentido, depreender que o
currículo oculta os saberes e tradições, isto é, esses conhecimentos — que figuram no campo das ausências — precisam
vir à tona. Em sua resposta à questão de como os alunos lidam com a Folia de Reis, com essa prática cultural na escola,
ela amplia suas explicações:

Ah, eles gostam demais, nossa Senhora! É uma
das manifestações que eles ficam mais alegres,
eles adoram, eles são apaixonados com isso.
Criança gosta muito disso, né? Acho que aqueles personagens todos que traz a Folia de Reis,
eles são encantados [...] por isso que devia ser
mais trabalhado. A gente tem falhas, né? Nós,
como profissionais da educação, nós somos
falhos nesse ponto porque nós é que temos que
levar pra eles. E, nos estamos deixando a desejar, viu? Assino embaixo porque eu reconheço
a minha falha, entendeu? Eu reconheço a minha falha. A gente precisa melhorar nisso aí
(ENTR4).
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Novamente aqui, ENTR4 traz para si a responsabilidade da não inclusão da Folia no currículo escolar, não aborda a
relação de poder implícita na decisão de qual conhecimento
importa e quais atores estão ou não envolvidos nessa decisão. Isto fica evidenciado na questão em que indagamos se a
gestão da escola se compromete em promover atividades que
contemplem os saberes locais como a folia e outros. Sobre
isso, ENTR4 ela afirma que

[...] eu acho que sim. Porque eu acho que vontade não falta. Vontade não falta, mas eu continuo falando, eu acho que precisa mais, entendeu? Mas assim, eu não vejo assim: “não
pode fazer”; pode fazer! Mas eu acho que tá
faltando por parte de todos, não é só [...] da
direção, eu acho que falta por parte de todos,
entendeu? (ENTR4).

Tal afirmação se aproxima de uma cultura de
responsabilização do professor, da ausência de participação na
definição dos currículos e da relação de poder que define e
hierarquiza os saberes e negligencia a multiplicidade de conhecimentos e culturas que diferenciam cada localidade e as faz únicas.
Qual a implicação desse discurso na produção de significado nos
sujeitos, tanto professores como alunos? A responsabilização da
escola ou do professor, como sugere ENTR4, não apresenta proposição, tampouco promove a reflexão do porquê o tema não é
tratado pelo currículo. Por outro lado, ENTR4 levanta a hipótese
de que o tema possa entrar nas práticas pedagógicas dos professores como uma novidade, mas, para isso, é necessário, conforme
afirma, romper as estruturas e isso, ao quanto parece, deve ser
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feito por outras pessoas, como a pesquisadora, por exemplo: “veja
se você consegue trazer muita coisa nova para nós, viu? mexe aí
com as estruturas, viu? Mexe com as estruturas aí, meu bem, (risos)” (ENTRV4).
Aqui, pareceu-nos que a estrutura a que ela se refere inclui o currículo, com os seus assuntos canônicos, hierarquizados e
eleitos por quem “sabe mais” e determina o que deve ser ensinado nas escolas. Nossa conclusão baseia-se na ideia de que

[q]uando se fala ‘seleção de conteúdos’, não se
fala de coisa neutra: na escolha de conteúdos
curriculares se determinam variáveis sociais significativas e dinâmicas. Põe-se em jogo interesses, exercita-se poder, determinam-se rumos
políticos. Urde-se uma trama social complexa,
cujas derivações rizomáticas configuram a complexidade e mobilidade em que se movem os
sujeitos, se constituem e destituem forças concretizadas em sujeitos do processo educativo,
quando nem sempre o interesse da maioria ‘é
o que interessa’ e onde minorias são tantas
vezes, simplesmente ignoradas. O currículo é
um dos ‘lugares’ em que se ‘concede a palavra’
ou ‘se toma a palavra’, no jogo das forças políticas, sociais e econômicas (BERTICELLI, 1997
p. 168).

Portanto, a ideia de mexer com as estruturas para trazer
coisa nova nos parece estar diretamente relacionada à necessidade de se mexer com as hierarquias que tomam as decisões sobre o
que pode ou não compor os saberes escolares, sobre o que interessa ou não saber. ENTR4 parece sentir-se impotente diante des-
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sas estruturas, a ponto de pedir ajuda à pesquisadora, revelando,
assim, o papel secundário dos professores nas tomadas de decisão sobre que conhecimentos são considerados importantes (válidos) a ponto de compor os currículos escolares. Os conteúdos
escolares, cada vez mais focados nos exames a que devem se submeter os alunos ao longo de suas trajetórias escolares (Prova Brasil e Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo), acabam por
desconsiderar saberes outros, vistos como menos importantes por
não responderem diretamente às definições (im) (pro)postas pelo
Ministério e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação
por meio dos documentos oficiais que orientam a educação nacional.
Os participantes — professores e professoras — entrevistados consideram a prática cultural, nesse caso específico, a Folia
de Reis de Rubim, interessante e importante como prática
educativa, mas afirmam que ela não figura no currículo escolar.
Dois dos participantes relatam limites impostos ao seu trabalho
docente com a manifestação cultural, apesar do entendimento de
um deles de que a expressão cultural, nesse caso a Folia de Reis,
seja um dos pilares da identidade cultural de um povo, de uma
nação. Um dos participantes pondera se a Folia de Reis poderia
estar na escola como disciplina; outro sugere que a Folia poderia
constar no calendário escolar ou, até mesmo, ser um dia celebrado assim como o é o dia das bruxas (o Halloween) que, mesmo
sendo parte de uma cultura estrangeira, foi incorporado pela escola a ponto de constar no calendário escolar como uma data comemorativa ou ainda torná-la uma data como o dia do Folclore,
exemplifica.
Sobre a indagação acerca da Folia de Reis de Rubim estar
contemplada ou não no currículo da escola, ENTR2 afirma que
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[n]ão, infelizmente não. Eu acredito que não.
Principalmente nas séries iniciais, porque entende-se até o momento, parece que vai ter
uma mudança no currículo que a arte é só até
o 5º ano, se não me engano quarto ano também. As outras séries, e em se tratando das
séries finais do Ensino Fundamental, tem Artes
só no nono ano, parece também agora vai mudar e dentro do conteúdo que poderia ser conteúdo mãe do projeto, é muito pouco trabalhado. É muito pouco divulgado, não só a Folia
de Reis, mas outras culturas locais. Trabalha-se
muito por exemplo, na Walmir, o Halloween.
Deu-se uma ênfase muito grande a uma cultura não nacional, uma cultura estrangeira, enquanto temos outras culturas nacionais que
poderiam ser mais exploradas, aí você vai numa
cultura estrangeira, de um outro país, não que
seja errado, mas eu acho que a cultura nacional deveria também ser mais valorizada. E essa,
a Folia de Reis, eu acho que poderia ser mais
valorizada. (ENTR2, grifos nossos).

O relato de ENTR2 traz à tona uma discussão
encampada pela Sociedade dos Observadores de Saci (SOSACI)
em torno desta comemoração. O Halloween (Dia das Bruxas),
comemorado no dia 31 de outubro, é uma festa tradicional
que acontece em diversos países anglo-saxões, sobretudo nos
Estados Unidos, e que vem sendo disseminado no Brasil, principalmente pelo cinema estadunidense e pelas escolas de língua inglesa. Na tentativa de atribuir novo sentido à data no
Brasil, em 2003, foi redigido o Projeto de Lei nº 2.762 de 20034,
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visando instituir o dia 31 de outubro como o Dia do Saci e de
seus amigos, conforme se lê:

Art. 1º. Fica instituído o dia 31 de outubro como
o Dia do Saci. Art. 2º. O Poder Público promoverá a divulgação da presente Lei e apoiará as
iniciativas, programas e atividades culturais de
entidades públicas, em cooperação com a sociedade civil, que poderão contribuir para a
celebração do folclore brasileiro, através do Saci
e de seus amigos (Iara, Curupira, Boitatá e tantos outros) (BRASIL, 2003, n. p.).

Embora a questão das datas comemorativas e suas
institucionalizações demandem outro estudo, chamamos
atenção aqui para o fato de que este debate já está posto na
sociedade. Entre as justificativas para a comemoração está o
incentivo à cultura local de forma estratégica, proposital e
simbólica, em contraposição ao que tem sido imposto comercialmente aos brasileiros como o Dia das Bruxas, e que não
tem relação com o fator identitário e com o imaginário popular cultural brasileiro. O apelo da Carta de Princípios da SOSACI
é para a valorização e difusão da tradição oral, da cultura
popular e infantil, dos mitos e das lendas brasileiras. Toda

Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra;jsessionid=BE65FFE99D6EF30C2F71
4585CFDF239D.node2?codteor=193867&filename=Avulso+-PL+2762/
2003. Acesso em 22 mar. 2020.
4
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essa discussão encontra eco na fala de ENTR2 que questiona
a ênfase dada à cultura estrangeira em detrimento da cultura nacional. A problematização aqui posta aponta para a contradição de um currículo que atende aos apelos da indústria
midiática e do mercado capitalista e não se compromete com
a formação da identidade cultural brasileira e local. Aponta
também para uma prática pedagógica acrítica, porque não
há processo emancipatório sem assunção das identidades e
singularidades culturais, como cita Franco (2016).
ENTR3, por sua vez, afirma que a

[...] história local é muito importante de ser trabalhada dentro da cidade, da história. Eu acho
que deveria trazer como uma disciplina no currículo nosso. Deveria colocar para ser trabalhado a Folia de Reis na escola. Que é uma cultura
da cidade! E tem muitas crianças que estão crescendo, que sabem que agora no mês de janeiro vem o Boi de Janeiro, mas não sabem da
origem do Boi de Janeiro. Então, de onde que
eles vieram, de onde ele são, só sabe que saiu
o Boi de Janeiro pelas ruas da cidade em poucos dias. Eles correm atrás do boi, mas não sabem ao certo o que que significa. Por quê? (silêncio) Eu acho que deveria sim (ENTR3).

Corroborando a fala de ENTR2 sobre a valorização da
cultura nacional, ENTR3 já aponta para a necessidade de que
a cultura local figure no currículo como disciplina, reafirmando a importância da Folia de Reis para a cidade e para a for106
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mação histórica local. Ao relatar tal ausência no currículo ENTR
se pergunta o porquê e o seu silêncio sugere, em certa medida, a ausência de espaços de interlocução e diálogos nas definições do currículo escolar.
Diante da pergunta sobre se a Folia educa, ENTR5 responde:

Educa! ela educa, ela contribui para a formação intelectual principalmente da criança menor. Porque aquele imaginário, nós somos...
nós, vou citar aqui Ferreira Goulart né: “a arte
existe porque a vida não basta,” né, então ela
educa porque todos nós precisamos de uma
válvula de escape. Então, no imaginário da criança, das reminiscências, das lembranças do
adulto, ah.... e quando você dá poesia para alguém, você dá música pra alguém, e quando
você dá folia, quando você dá cultura pra alguém, você tá contribuindo para a
formação intelectual daquela pessoa, a formação cultural daquela pessoa, né. Então,
respondendo: a Folia, ela educa o ser humano, sim! Ela contribui para a formação do ser
humano! (ENTR5, grifos nossos).

Na opinião de ENTR5, a Folia educa e contribui para a formação mais ampla do ser humano, principalmente da criança.
Nesse ponto, ENTR5 concorda com Brandão (2008), conforme
demonstrado anteriormente, quando o autor propõe que a escola ouse encontrar um sentido mais humanamente integrado para
sua missão de educar pessoas.
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ENTR5, por sua vez, faz uma comparação entre outras disciplinas que já foram ofertadas no currículo local, afirma que a
cultura deve fazer parte do currículo escolar, explica a qual cultura
ele se refere: “a cultura da folia, os folguedos do Brasil” e segue
dizendo:

[o]lha a Base Nacional Comum Curricular, a
BNCC, a nova tem 10 competências e, se eu
bem me lembro, uma das competências é justamente a prática, do jeito que agora celebra
também mais a prática da educação física do
corpo, né...lá nas competências tem a prática
da cultura também, da cultura dentro, celebrando esse currículo, né? Da Base Nacional Comum
Curricular e uma das competências é justamente na cultura, então, simmmmm, simmmmm,
lógico! Eu acho que antigamente nós tínhamos... eu ainda estudei na quinta série em 1985
a organização social, OSPB, Organização Social
e Política do Brasil falava mais da política, mais
das questões sociais no Brasil. Na época eu não
peguei, mas eu sei que tinha... a educação para
o lar não é, de saber a economia do lar, o que
comprar, como economizar, como fazer uma
comida, fazer um bolo, e era no currículo, né,
era do currículo, nós temos por exemplo artes,
antigamente era educação artística, que mais
se trabalhava as questões das vernissagens, das
pinturas era mais fechado para as artes plásticas, é.... e porque não a cultura com a prática
educacional, amplamente lógico! Acho que tem
que ser celebrada a cultura dentro do currículo
escolar, a cultura da folia, os folguedos, estu-
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davam os folguedos do Brasil, as festas folclóricas e religiosas, sim! (ENTR5).

ENTR5 cita disciplinas que compuseram o currículo quando estudava o Ensino fundamental e, nesse sentido, ele sugere
que a cultura da Folia e das Festas seja incorporada pelo currículo,
indicando que ela seja uma disciplina como as demais por ele citadas. O que nos leva a trazer outra questão apontada por Goodson
(2008, p. 30-31), para quem

[a] estruturação do ensino em disciplinas representa ao mesmo tempo uma fragmentação e
uma internalização das lutas a respeito do ensino público. Fragmentação porque os conflitos ocorrem através de uma série de disciplinas compartimentalizadas; internalização porque agora os conflitos ocorrem não só no interior da escola, mas também dentro dos limites
das disciplinas.

O autor traz para o debate a questão do financiamento do ensino, segue evidenciando a questão da invenção das
disciplinas

As disciplinas escolares são definidas não de
uma maneira escolástica, desinteressada e sim,
em um relacionamento muito próximo com o
poder e os interesses de grupos sociais. Quanto mais poderoso for o grupo social mais pro-

109

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

109

10/08/2021, 17:35

vável é que ele exerça algum poder sobre o
ensino escolar (GOODSON, 2008, p. 146).

Daí cabe à reflexão quando ENTR5 cita as disciplinas
que constavam do currículo à época em 1985, Organização
Social e Política do Brasil (OSPB) que constava nas grades
curriculares brasileiras, era uma forma de exaltar o nacionalismo
presente na época da ditadura militar (1964-1985) e Educação

para o Lar, embora constasse que o objetivo era ensinar economia doméstica, na prática, a disciplina era voltada essencialmente às mulheres, com a formação para as tarefas domésticas, uma forma de hegemonia do discurso de gênero de subjugação da mulher. Vale citar que houve na mesma escola
em que ENTR5 estudou, na década de 1970, a disciplina
bovinocultura, outra disciplina voltada para formar técnicos
para trabalhar na pecuária na região. Esses dados reforçam a
questão do poder e da ideologia defendidos por Apple (2006).

4 A gestão escolar e os saberes locais

A pergunta sobre a gestão escolar se comprometer a promover atividades que contemplem os saberes locais provocou algumas reflexões que apontam para uma relação de culpa atribuída tanto aos professores quanto à gestão e ao sistema educacional. Em todas as respostas, houve um silêncio que parece revelar
a ausência de participação e decisão pelos professores, na definição do currículo que se pratica ou mesmo uma certa dúvida sobre
o que esta pergunta significa em seu todo. A resposta de ENTR2
reflete essa dúvida e, ao mesmo tempo, a constatação de que ainda é insipiente a inserção dos saberes locais no currículo escolar
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por parte da gestão: “Faz [promove atividades que contemplam
os saberes locais]. Um pouco, assim, devagar, mas (risos)”. Ao
mesmo tempo, há uma demarcação de responsabilidade que aponta para uma lacuna, ou “cumplicidade” no âmbito das responsabilidades de definição e estruturação desses conteúdos:

[...] Oh, assim, a gente, nós não vamos pegar a
culpa só para nós professores. Eu acredito que
tem uma parcela de culpa, sim. Eu acredito que
quando parte da administração, por mais que
se espere de nós professores, eu acredito que
poderia ter mais empenho também, entendeu?
Por parte de outros setores da Educação para
trabalhar mais o projeto, os projetos que envolvem cultura, a cultura local. [...] poderia também ser mais explorada aqui em Rubim, principalmente nas escolas. E infelizmente não é!
(ENTR2).

Quando perguntamos de quem deveria ser a iniciativa de estudo da cultura local, ENTR2 aborda a questão com
um argumento que sustenta, em certa medida, a discussão
da presença dos saberes locais no currículo escolar. Em sua
opinião, a decisão conjunta entre as Secretarias Municipais
de Cultura e Educação na elaboração de propostas e de orientações para o trabalho nas escolas facilitaria o trabalho do
professor,
[...] Eu acho que se tivesse uma parceria maior
entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de
Educação, acho que elas caminham juntas, en-
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tendeu? Eu não sei se hoje é englobada as duas
na numa mesma secretaria. Não é do meu conhecimento, mas eu acho que deveria partir,
sim, das secretarias, das duas secretarias, e
trouxesse o projeto para dentro da escola, entendeu? Para dentro das escolas do município,
aí eu acho que seria mais fácil para gente adequar, né? Pra gente aderir ao projeto como parte, agora quando você pega isolado de um professor de arte, de um outro professor parece
que fica mais ... não se dá tanto valor quanto
se tivesse vindo de uma certa, obedecendo uma
certa hierarquia (ENTR2).

A proposta do participante está em acordo com a perspectiva transversal da Educação para o Patrimônio e, no caso
de Minas Gerais, com a política do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) que orienta os
municípios mineiros participantes do Programa de ICMs Cul-

5

O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do
patrimônio cultural do Estado, por meio de repasse dos recursos para os municípios que preservam seu patrimônio e suas referências culturais por meio de políticas públicas relevantes. O programa estimula as ações de salvaguarda dos
bens protegidos pelos municípios por meio do fortalecimento dos setores responsáveis pelo patrimônio das cidades e de seus respectivos conselhos em uma
ação conjunta com as comunidades locais. O Iepha-MG oferece aos municípios,
por meio das Rodadas Regionais, orientações sobre as políticas de preservação,
como a Deliberação Normativa do CONEP que estrutura um sistema de análise
da documentação apresentada pelo município participante do programa ICMS
Patrimônio cultural. Para melhor compreensão, cabe consultar a Deliberação
Normativa - DN CONEP n. 20/2018 - Exercício 2021 em vigor. Disponível em http:/
/www.iepha.mg.gov.br/index.php/programas-e-acoes/icms-patrimonio-cultural.
Acesso em: 21 fev. 2020.
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tural a desenvolverem, mediante suas secretarias de Cultura,
o Programa de Educação para o Patrimônio5.
Da perspectiva da Educação para o Patrimônio, O Boi
de Janeiro, na Folia de Reis dos Coquis, configura um contexto social e histórico responsável pelo alargamento do conceito de patrimônio cultural e talvez seja essa a perspectiva apontada por ENTR2, quando se refere à união entre as Secretaria
de Educação e Cultura para definição de um programa para
as escolas e para o município. Além disso, ENTR2 enfatiza a
necessidade da definição, por parte daquilo que chama de
“hierarquia”, para que a proposta tenha valor — aqui entendido como credibilidade — e que não fique isolado no campo
do conteúdo de arte. Nessa mesma linha, ENTR3 reforça a
questão do isolamento e da necessidade de planejar conjuntamente e decidir na comunidade pedagógica o conteúdo a
ser estudado, no que se refere aquilo que ela chama história
local. Em suas palavras:

Se, unirmos as forças com supervisão, direção
e colocar nossas ideias em prática, com certeza! Acho que aceitaria [trabalhar com os saberes locais], sim. É porque eu vejo assim, as coisas aqui muito isoladas. Então quando você tem
uma ideia, eu acho que você tem que colocar a
ideia no papel e ver aquele projeto fluir. E aqui,
nossa, falta isso aqui na Melvino, entendeu? Eu
acho que a gente sentar, analisar, valorizar a
nossa cultura, colocar como super, como, tá
dando ênfase a, _vamos estudar a história local dessa cidade! Então, assim, muitas coisas
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interessantes aqui no Rubim, a gente devia tá
estudando e eu vejo que não é estudado, não é
lembrado, entendeu? (ENTR3).

ENTR3 conclui sua fala ressaltando que o que não é estudado, não é lembrado. Ela faz uma relação da memória com a transmissão de conhecimentos, passando pela prática curricular. Nesse
sentido, reforça o papel da escola e do currículo na definição do
valor atribuído a diferentes formas de conhecimento ou a diferentes saberes. Em outras palavras, ENTR3, em sua fala, sugere que
seja pensado “qual conhecimento importa” e nos provoca a refletir sobre as relações de poder e sobre os campos de força que
definem o currículo escolar, a necessidade de quebrar as barreiras
ideológicas, políticas e ideológicas que geram preconceitos que
impactam os saberes locais. Nesse sentido, compreendemos fazerem sentido as palavras de Apple (2006), quando afirma que “as
escolas não foram necessariamente construídas para ampliar o
preservar o capital cultural de classes ou comunidades que não
fossem as dos segmentos mais poderosos da população” (APPLE,
2006, p. 101).
Investigando um pouco mais sobre as afirmações de ENTR3
acerca da falta de integração, optamos por utilizar a pergunta de
recurso6 para melhor compreender de quem, do ponto de vista da
participante, o movimento pela integração deveria partir. “Dos
professores”, afirma ENTR3, como podemos ver no exceto de sua
entrevista:
De nós! Do conjunto de professores, levar essa
ideia pra supervisão e direção, né? Acho que

6

Pergunta utilizada para esclarecer a pergunta constante no roteiro de
entrevista de acordo com Crusoé (2014).
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nós enquanto professores, devemos fazer esse
ajuste. Sentar e [propor]: vamos estudar história local de Rubim? Rubim tem riquezas que dá
para ser estudadas, colocar no nosso planejamento e a partir daí, trabalhar. Eu vejo que falta isso (ENTR3).

A falta de integração ou o isolamento aparecem em todas
as entrevistas e, em uma leitura horizontal7, aparecem falas como
“sentar e conversar, integrar, ter um projeto amplo para toda a
escola e município”. Tais falas revelam um desejo latente de troca,
de escuta, o que parece ser pouco ou não haver, e isso compromete a criação de um pacto coletivo em torno de um programa
ou projeto. Ao reconhecer as riquezas que as manifestações culturais e os saberes locais têm para a comunidade, os professores
tanto dirigem o olhar para o patrimônio cultural quanto se abrem
para perceber a ressemantização do conceito de patrimônio. Acerca dessa questão, Melo (2009, p. 69) explica que

[a]o longo dos milhares de anos da presença
humana na Terra, os grupos desenvolveram
saberes os mais diversos. As ferramentas para
o trabalho, formas de exprimir as emoções, a
religiosidade, as práticas agrícolas, os modos de
como produzir, transportar e conservar os alimentos, as brincadeiras, a musicalidade, as danças e os jogos com as palavras que deram origem à literatura. A oralidade, a culinária, a dança, a religiosidade, a literatura, a música, o tea-

7

Conceito utilizado segundo Crusoé (2014).
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tro, o artesanato, os ofícios relacionados ao trabalho e ao lazer são algumas dessas linguagens
e formas de expressão. A ação dos mestres –
pessoas que preservam o saber coletivo e se
tornaram guardiões das tradições – tem sido
fundamental para a transmissão deste legado
cultural ao longo do tempo. É no convívio entre as pessoas mais experientes, em geral idosas, com as crianças e jovens, que acontece o
modo mais eficiente de transmissão das culturas.

Conforme explica a autora, os saberes e as formas de expressão são “patrimônio de todos nós”. Em Rubim, os saberes da
Folia e o Boi de Janeiro podem ser considerados pelos professores
entrevistados “patrimônio de todos nós”, muito embora haja o
reconhecimento da Folia de Reis como prática cultural, essa não
aparece nos documentos oficiais analisados8. O desconhecimento
dos conceitos de Patrimônio Cultural e saberes locais e a ausência
desses conteúdos no currículo e na prática pedagógica dos professores aparece nas entrevistas como responsabilidade do próprio
professor ou falta de integração das Secretarias, mas em nenhum
momento aparece qualquer crítica ou questionamento ao currículo escolar e às relações de poder imbricadas na definição dos
conteúdos curriculares. Um currículo que omite questões que conformam a identidade local e que as mantém marginalizadas refletem, como cita Apple (2006), a natureza anistórica da educação.
Isto pode ser percebido em uma das entrevistas, quando ao utilizar uma pergunta de recurso indagamos o participante acerca da
existência de momentos, dentro do espaço e das atividades esco-

8

Projeto Político Pedagógico, Plano de Curso e Matriz Curricular
da escola-campo.
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lares, para discussões sobre o currículo na escola. Diante dessa
questão, ENTR2 nos disse que

[n]o início do ano, teve uma discussão, mas eu
acho que deveria ser mais bem aproveitada
essa discussão, ou então um período até maior
pra acontecer essas discussões. No início do ano
teve, principalmente pela implantação do novo
currículo, teve essa discussão, mas eu acho que
deveria ser mais ampla, principalmente com,
talvez, alguém com um certo conhecimento
maior para nos ajudar. Um profissional, entendeu? Uma assessoria, alguém que pudesse, é
que a supervisão ela tem conhecimento, mas
não é especializada no currículo (ENTR2).

Trazendo novamente o conceito de ponte utilizado por
Chagas (2006), retornamos a Sacristán (2000) que reforça a
via de mão dupla na constituição de um currículo. Para além
da relação aluno/escola há uma construção necessária de
diálogo entre os sujeitos, sob pena de se perpetuar os isolamentos tão sentidos pelos participantes dessa pesquisa.

Se por um lado o currículo é uma ponte entre a
cultura e a sociedade exteriores às instituições
de educação, por outro ele também é uma ponte entre a cultura dos sujeitos, entre a sociedade de hoje e a do amanhã, entre as possibilidades de conhecer, saber se comunicar e se ex-
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pressar em contraposição ao isolamento da ignorância (SACRISTÁN, 2000, p. 10).

5. Educação Patrimonial e as recomendações da BNCC para
as características regionais

Em relação ao conhecimento sobre a Constituição Federal
e orientações do MEC — tais como a BNCC, os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), as Diretrizes Curriculares (DCNs) que
oferecem as diretrizes e garantias legais para o estudo da temática
— culturas populares e saberes locais, na educação, a maioria dos
professores diz não conhecer ou conhecer superficialmente.
ENTR2, por exemplo, afirma que “ensina-se um currículo que, a
maioria das vezes, a gente não tem muito conhecimento desse
currículo”. Outro, entre os participantes, relata lembrar-se de uma
vez ter participado de uma reunião para discutir a questão do currículo e as mudanças que ocorreram e a intenção de realização de
um próximo encontro para dar continuidade à discussão, encontro esse que nunca aconteceu. A fala desse participante é bastante elucidativa da relação com o currículo como algo de fora para
dentro e de cima para baixo, isto é, anunciam-se as mudanças,
para a elaboração das quais a comunidade escolar não participa.
As mudanças chegam como um anúncio a ser seguido e adequado
às práticas pedagógicas adotadas pelos professores. Em nenhum
momento nessa configuração houve espaço para ratificar as vozes
dos alunos como querem Giroux e Simon (2001) e ao mesmo tempo estimular suas perguntas como quer Freire (1986).
Outro participante relata sua dificuldade em não conseguir inteirar-se de tantos assuntos: “eu te confesso que, até porque a gente não dá conta, né, de se especializar, né. São tantas
coisas que a gente tem que dar conta de saber que eu, a fundo,
não conheço” (ENTR5). Essa fala nos remete a uma discussão com-
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pletamente atual sobre a precarização do trabalho do professor:
com jornadas de trabalho extenuantes, muita cobrança de produtividade e conhecimento para dar conta de uma “clientela” cada
vez mais diversa em suas salas de aula e contextos sociais complexos e temáticas que extrapolam sua formação. Sem mencionar a
histórica desvalorização em diferentes termos e níveis — profissional, social, econômico, histórico — e, muito embora esse aspecto extrapole nossa pesquisa, não podemos deixar de citar os aspectos que atravessam e determinam os limites impostos à prática pedagógica e à docência como um todo, em suas especificidades.
Diante disso, a formação docente, que também inclui conhecimentos sobre currículo, por exemplo, demandam cada vez mais do
professor, de seu tempo, de dedicação a estudos, de investimento
em formação continuada, dentre outros.

6. Relação da comunidade com a Folia de Reis na visão dos
professores

Reunimos um bloco de perguntas para ouvir, dos professores, sua opinião sobre a relação da comunidade com a Folia de
Reis e, no que diz respeito aos alunos, as formas como lidam com
essa prática cultural na escola. Os professores parecem perceber
que a comunidade se divide entre os que estão alheios à importância cultural da Folia e os que reconhecem o seu valor. Além
disso, citam a presença dos turistas, filhos da terra, que voltam no
período de final de ano para participar e apresentar, aos filhos
pequenos a festa do Boi nas ruas de sua cidade natal. Em relação
aos alunos, até mesmo a fisionomia dos professores muda quando afirmam que as crianças adoram a Folia e ficam felizes pela sua
realização. Tal referência foi citada acima na fala de ENTR4 na pergunta 4 e na fala de ENTR5: “Na escola...até mesmo quando acaba, que passa janeiro, eles ficam assim, eles inventam histórias,
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né, de arrumar um até cabo de vassoura para poder ficar brincando de boi depois que passa, né?” (ENTR3).
Diante da pergunta sobre frequência com que o Boi é convidado a vir à escola, ENTR1 responde:

[...] a Folia, do Boi nunca! Nunca! [...] teve uma
vez, que eu [...] eu fiz isso! _Vamos gente, vamos convidar o Boi e os personagens pra gente
apresentar aqui na escola. Aí ninguém topou;
acho que entrou aqui e saiu aqui. Aí, depois, eu
fui no Marcílio Coqui, e pedi ele pra fazer um
boizim pra mim, eu paguei. Ele cobrou na época
trinta reais e fez esse boizim. Pensa na festa que
nós fizemos aqui nessa escola, que eu fiz! Né falando que eu fiz, não, mais aí, depois você vai
ficar sabendo, eu acho. Oh, eu arrumei umas
saias, (risos), precisa de ver uns saiões e vesti
essas meninas e fiz esses personagens, eu mesma que fiz, Maria Manteiga, o Véizim, o menininho era o Véio, o outro era o boi e eu mesmo
fiquei debaixo desse boi, depois eu não aguentei e coloquei os meninos: - ôh, tia, agora é minha vez e nós fizemos a festa aqui nessa escola.
Foi na época do Folclore, era 22 de agosto, que
é o dia do Folclore. Nessa época deu certinho,
só que aí depois, não sei, se proibiu fazer as datas comemorativas dentro da escola. [...] eu [...]
sempre eu pegava as datas comemorativas e a
gente fazia, aí foi indo, eu não sei se era porque
eles achavam que eu estava fazendo muito evento, muitas datas, aí foi cortando, cortando, eu
acabei parando e ficando só na alfabetização
mesmo. Mas esse dia foi show, depois alguém
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deve falar com você aí como que foi. [...] Eu tenho foto desse boi e as meninas vestida as
saionas, eram as pastorinhas. [...] Esses meninos
pegavam na cabeça do boi e ia lá (fazendo o giro)
cantando e voltava, e cada hora ia um(a), depois
uma parava e ia a outra, (risos), achei lindo! Nessa época, depois parou. Eu acho que tem uns 4 a
5 anos. [...] E aí nunca mais, sabe? Mas eu gostaria, sabe, de continuar assim, mas tinham de me
liberar, me liberar tipo assim, abrir mão, pra eu
fazer esses eventos, sabe? [...] Aí eu ficava fazendo essa parte aí dessas datas comemorativas: dia do circo, Dia do Folclore, Dia das Mães,
ficava mexendo com essa parte, mas eu acho que
eu dei uma balançada na escola, né, na época.
Os meninos gostavam, [...] mas às vezes eu estava passando dos limites, eu não sei, porque
tomava um tempo do professor que ficava dentro da sala. Eles achavam assim, né, que estava
lá dentro tomando tempo do professor estar lá
dando a aula. Não usavam a cabeça que essa aí
também era aula, né! Só de você estar fazendo
as apresentações, trabalhando, né, com os professores no folclore, eles trabalhavam as musiquinhas,
os
textinhos,
tudo
eles
trabalhavam...tinha dia que já saía na escola,
rodava esses pátios todos aqui óh, ia lá pra cima
e descia e tirava foto. Era bom demais! (ENTR1,
grifos nossos).

ENTR1, ao fazer seu relato de atuação envolvendo todos
os professores e alunos, descreve sua alegria, seu envolvimento e
o envolvimento das crianças e da função de ensino que a repre-
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sentação de uma festa popular dentro da escola produz. ENTR1
afirma que toda a preparação e o evento em si são uma aula e
segue dizendo que

[...] queria assim, como você já trabalha na área,
[...] você trazendo aqui pra gente, eu acho que
você trazendo pra escola, eu acho que você não
vai ser podada. Por exemplo, a gestão não vai
podar você, se você ajudar a trazer, vão fazer
um projeto e trazer pra escola, e pode contar
comigo, mesmo eu saindo, minha aposentadoria já saiu. (risos) mas eu acho que é bom! Seria, assim, uma programação que nunca teve
na escola e seria ótimo. Mas aí tem de ver a
direção, diretor, supervisor, vice, pra ver se
eles..., eu gostaria que acontecesse né, trazendo a Folia de Reis, trazer a Folia e o Boi, por
exemplo, trazer pra escola, tal data. _vamos
colocar uma data, vamos colocar um dia, um
mês, ver qual melhor data e apresentar. [...]
Então eu acho que tem que ter evento, tem que
ter esses eventos na escola. [...] coloca uma data
aí e você pode contar comigo. Mesmo eu aposentada, eu quero ajudar. Eu acho que nem respondi direito, que eu fiquei tão emocionada
(ENTR1).

Acerca do relato de ENTR1 sobre o evento com o boizinho
na escola, ENTR3, ENTR4 e ENTR2 também o citam em suas entrevistas, assim como citam as contribuições de ENTR5 para as questões da inserção da cultura local na escola:
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[...] acho muito bonito, valorizo muito, sabe?
Mas eu mesma nunca quis fazer parte, assim
de procurar me inteirar mais do assunto, de
como que eles fazem? Que tipo de vida eles
levam? Como eles fazem as viagens deles? Já li
a respeito. Aqui na nossa escola mesmo tem
livros na biblioteca que falam sobre a vida deles, né? E quando o colega inserir aqui o código
atribuído a Eldwin estava aqui na nossa escola,
eu via nele uma pessoa muito imbuída nessas
questões, e eu gostava muito de participar com
ele das conversas, de tudo que ele estava disposto a fazer. Ele gostava muito de tocar para
as crianças, de brincar. Ele era um entusiasta
de trazer o Boi de Janeiro aqui na escola. Mesmo que não foi muitas vezes, mas já teve momentos dele trazê-los aqui. As meninas da biblioteca, é sempre assim, nessas épocas de Boi
de Janeiro, elas sempre procuravam trazê-los
aqui, né? Mas assim, eu mesmo nunca fui muito assim, de estudar e de me inteirar mais do
assunto, não, sabe? Mas gosto e valorizo. Sei
que é importante, entendeu? Faz parte da nossa Cultura (ENTR4).

Ainda sobre a pergunta acerca da frequência com que
a escola solicita a apresentação da folia de reis, ENTR4 responde:

humm, eu acho que esse nem teve. Que eu me
recorde, esse ano não teve. Folia de Reis aqui?
Que já veio, veio. Agora, não me recordo quan-
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do. Mas que eles já vieram aqui, já. Não me
recordo, não me recordo muito. E não é, tipo
assim, não é uma ação da escola como um todo.
Quando eles vêm aqui, geralmente é um grupo
de professores ou então a pessoa que está na
biblioteca que procura trazê-los aqui. Então,
não é uma prática social da nossa escola, entendeu? A escola precisa ver essa situação. Eu
já tinha até conversado com [nome da
supervisora], que pensa como eu, que a escola
deve mudar isso aí, entendeu? Deve mudar
(ENTR4).

Ao conversar com ENTR6 sobre como a secretaria de
educação tem decidido a parte diversificada do currículo
municipal, a entrevistada relata que:

Nós ainda não decidimos. Nós estamos esperando [...] a equipe pedagógica, entendeu? [...]
Porque, como nós não temos sistema próprio
de ensino, a gente segue o estado. O estado,
por exemplo, na educação infantil, ele não opina nada, não manda nada e parece que nem
considera a parte diversificada. No 6º ao 9º e
nos anos iniciais (olhando o papel), nós temos
vida cidadã (na parte diversificada). E até hoje,
como diz, não é muito decidido o que é essa
vida cidadã. Trabalha tudo e não trabalha
nada (ENTR6).

124

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

124

10/08/2021, 17:35

7. O olhar dos foliões sobre a Folia

A Folia dos Coquis é vista pelo grupo como “única cultura
de Rubim”. Essa frase foi repetida por quase todos os entrevistados membros do grupo durante as entrevistas realizadas e o trabalho de campo. Eles veem a prática como um gesto de resistência cultural e afirmam que ela mescla devoção e diversão, assim,
eles mantêm viva a tradição. Considerando a fala do grupo em
relação a ser a única cultura de Rubim, abrem-se aspas para entender a expressão “única cultura”, aqui eles se referem à
inexistência de outros grupos de cultura popular em Rubim. Daí
reivindicarem para si esse lugar de reconhecimento, que esperam
da comunidade, e, especialmente, do poder público. Nas entrevistas foi comum a referência a gestões que no passado contribuíram com as festas e viagens do grupo, assim como nomeiam as
gestões que não apoiaram. Em relação à escola, eles se referem a
ela como o lugar do desejo, onde a maioria dos adultos não pôde
estar. Ter um bisneto, neto ou filho formado em curso superior é,
para a maioria, um orgulho e a realização de um sonho, mas não
citam a escola como espaço de interlocução com essa cultura local. Em relação à manifestação eles veem o valor educativo e de
transmissão nela contido e vão além, chegam a dizer que alguns
membros se “consertaram” na folia. No decorrer das entrevistas,
eles reafirmam os muitos aprendizados que a folia proporciona, e
estes vão desde os aprendizados materiais, como confeccionar
instrumentos: bumbo, caixa, pandeiro e gaita; tocar esses e os
demais instrumentos da folia, cantar, dançar, brincar; até os aprendizados intangíveis: éticos, estéticos, morais e religiosos que dizem da experiência individual e coletiva no convívio grupal. A grande maioria conta que aprendeu vendo os mais velhos fazerem e
que, assim, transmitem aos filhos. São aprendizados e relatos como
esses, portanto, que evidenciam a educação que a folia é capaz de
promover. É nesse sentido que Silva (2008, p. 193) afirma que
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[n]ão existe motivo pelo qual nossas escolas
não possam ser ou se constituir - através da
integração das múltiplas formas de expressão
das culturas populares vivas na sociedade brasileira às formais que costumam povoar nossos currículos - em um espaço de expressão do
corpo que fala propondo dramatizações dando
espaço para jogos e brincadeiras festas e comemorações oriundas do nosso folclore do
manancial inesgotável de nossos mitos lendas
e contos populares.

Na mesma direção que Silva (2008), Giroux e Simon (2001)
nos alertam para uma possível tensão que esta discussão poderá
causar em torno da noção de pedagogia que se prática nas escolas. Isto porque eles não estavam preocupados com a qualidade
estética ou formais das culturas populares. A eles interessava ouvir as vozes de cada aluno dentro da experiência pedagógica:

[...] que relação os meus alunos veem entre o
trabalho que fazemos em classe e as vidas que
eles levam fora da sala de aula? Seria possível
incorporar aspectos da sua cultura vivida ao
trabalho da escolarização, sem simplesmente
confirmar aquilo que eles já sabem? Seria possível fazê-lo sem banalizar os objetos que relações que são importantes para os alunos? Seria possível fazê-lo sem discriminar determinados grupos de alunos como marginais, exóticos e “outros” dentro de uma cultura
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hegemônica? (GIROUX; SIMON, 2001, p. 104105).

Os autores discutem a não neutralidade de uma prática
que pretenda responder a estas questões, porque elas
problematizam o modo como professores e alunos adquirem conhecimentos.

Ao fazer tais perguntas temos de assumir que a
pedagogia jamais germina em solo infértil. Por
essa razão um bom ponto de partida seria considerar a cultura popular como aquele terreno
de imagens formas de conhecimento e investimentos afetivos que definem as bases para se
dar oportunidade à voz de cada um, dentro de
uma experiência pedagógica (GIROUX; SIMON
2001, p. 105).

Entre os foliões há alguns que costumam dizer que ninguém ensinou, que aprenderam sozinhos, como cita Werlens
(Pimba), o comandante da Folia dos Coquis, mas logo depois dizem que “iam vendo o mais velho mexer”. “Oh moça, eu aprendi
sozinho, vendo Isnaldo mexer né, eu fui aprendendo desde pequenininho, via e escuta, e vendo, aí eu fui e aprendi sozinho”,
conforme entrevista realizada com Werlens (Pimba) em 29 dezembro de 2019.

9

Relatado pela matriarca e sua filha por ocasião da entrevista com dona
Maria em 27 dez. 2019.

10

Do verbo tourear – Ele tourea o boi
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Aqui o membro da folia confirma que seu aprendizado se dá na observação dos mais velhos e por dedução, pelo
estímulo da família, já que ele é filho de Naldilva9, filha da
matriarca que tinha função de destaque na folia, era ela quem
comandava. Atualmente, Pimba assumiu a função do comando. Ele tem várias atribuições, apresenta os personagens,
tourea10 e reparte o boi e faz o personagem o Véio.
No caso de Pimba, ele confecciona os pandeiros, as
gaitas e faz reparos nos demais instrumentos. Ofício iniciado
por Sr. Orlindo seu avô, a função de reparo, cuidados e confecção de instrumentos ainda hoje é função dos homens da
folia, mas não é de todos, são funções de comando e de acordo com as habilidades.
A folia visita quem a convida e abre sua casa, mas há uma
norma, para cantar o Reis basta um convite ou a esmola, mas para
a apresentação da brincadeira há um valor, um preço previamente combinado. Aqui a pastorinha Xodó relata como acontece a
abertura das casas, as esmolas, e o pagamento da brincadeira

às vezes você chega numa casa eles fala assim:
Ah, eu não vou querer o Reis não que eu não
tenho dinheiro não. Aí minha irmã enfeza, minha irmã poca logo, minha irmã que mora no
Triângulo Mineiro fala: _Gente, nós tá cantando Reis aqui pra ganhar dinheiro não! A gente
canta Reis porque isso é uma promessa da minha vó que a minha mãe toma conta, porque
esmola de Santo é uma vela. É a boa vontade,
a boa vontade que eu falo assim, se eu chegar
na sua casa, sua boa vontade de receber de
acolher a gente você faz um café pra gente. Às
vezes você não tem um biscoito, você não tem
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uma bolacha, mais você acolheu a gente, você
recebeu a gente. O povo aqui tem que olhar a
cultura nós os Coqui mantemos, por esse lado.
Porque é muito assim, se a metade gosta, abraça, a metade fica criticando, é isso, aquilo. aquilo outro. Porque igual a brincadeira do boi mesmo, que eles criaram pra brincar, eles cobram
pra brincar com o boi, eles cobram. Mas pra
cantar reis não. Ninguém canta Reis para cobrar dinheiro. Você num canta Reis pra ganhar
dinheiro, porque não tem dinheiro que paga
folião. Você já pensou um folião cantar 6 dias
com 6 noites não tem dinheiro que paga, aonde? Não tem, ele canta porque ele gosta de fazer aquilo. Não tem dinheiro que paga não
(XODÓ/ALIUZA).

Nesse aspecto, o Grupo faz uma separação entre sagrado
e profano. O sagrado não é cobrado, o profano sim. Em ambas as
dimensões há aprendizados a serem11 passados. No aspecto sagrado, a folia saúda o dono ou dona da casa, se há presépio, cantase em volta dele, se não há, faz-se a saudação e só depois faz a
contradança que consiste no movimento em forma de X entre os
músicos, em pares. Um fica defronte ao outro em uma roda e vão
fazendo evoluções em uma espécie de vai-e-vem. Depois disso, o
bumbista fica no centro da roda e faz sua apresentação solo enquanto o público bate palmas. Após a contradança segue a apresentação do Boi e demais personagens que é feita na rua, em frente

11

Tratados no capítulo 4, a prática educativa na folia de reis (i) respeito
ao sagrado, (ii) a construção do boi e personagens, (iii) as brincadeiras,
(iv) as músicas e o canto, (vi) os instrumentos: tocar e construir, (vii) a
dança, (viii) a manipulação dos bonecos.
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à casa do morador (a). O público é convidado a fazer uma espécie
de cordão nas laterais e liberar o espaço para que as pastorinhas
façam o desfile, segurando levemente a cara do boi. Em seguida,
os personagens se apresentam e, então, o boi brinca com o público, enrabando ou se deixando tocar.
A visita ao cemitério, o canto em cada túmulo, as narrativas que
acontecem durante a cerimônia reforçam a manutenção da devoção e da tradição. Até mesmo as piadas ou brincadeiras feitas em
relação aos membros que faleceram, reforçam a coesão do grupo
e a manutenção da tradição. Os elementos do passado são evocados para manter o presente. Pessoa (2009), afirma que esses momentos de memória são espaços de uma sutil, mas, ao mesmo
tempo, profunda construção de saberes na reprodução da crença.
Em relação à participação da Folia na escola, os foliões não se recordam de terem sido convidados, nem para se apresentarem, nem
para falarem sobre a prática, mas todos acham que seria muito
importante que a folia fizesse parte de algum modo do currículo
escolar, Xodó é que fala “é bom né? Que aí mantém a cultura. Tipo
assim, se caso um dia os mais novos, de geração mais nova vier e
querer continuar né? A escola já é um vínculo para continuar
isso (XODÓ/ALIUZA).

As entrevistas revelam os modos de viver em comunidade, os princípios que norteiam a educação sustentados pela
memória dos anciões e pela celebração do dia de Reis e, ainda, as formas como as práticas culturais reforçam os laços de
sociabilidade e religiosidade entre as pessoas ao relativizar a
concepção de tempo e de trabalho, ao proporcionar a interpretação e a representação de personagens míticos.
A manifestação cultural Boi de Janeiro estabelece um corte simbólico com o tempo de brincar e aprender com a tradição e
o outro tempo de aprender no espaço da escola. Cabe destacar
que os aprendizados da Folia de Reis e do Boi de Janeiro atravessam os conteúdos escolares na prática pedagógica do professor,
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em que os alunos não são meros coadjuvantes, uma vez que suas
vivências e práticas culturais seguem com eles para o espaço da
sala de aula. Nesse sentido, tais práticas poderão complementar
sua formação por meio da reflexão sobre os saberes e conhecimentos relativos ao cotidiano experimentado em comunidade.
Dessa maneira, a educação escolar promove a unidade do sujeitoaluno, com reconhecimento de seus pertencimentos e da importância das memórias coletivas inscritas em suas vidas.
Visto do ponto de vista da escola, os saberes da folia em
Rubim encontram-se à margem do conhecimento considerado
válido, do conhecimento escolar, razão pela qual ele não aparece
nos currículos da escola pesquisada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto me andei
Talvez pra encontrar
Pedaços de mim pelo mundo
Que dura ilusão
Só me desencontrei
Sem me achar
Aí eu voltei
Voltar quase sempre é partir
Para um outro lugar.
Paulinho da Viola, ANO, 1968, grifos nossos.
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As nossas memórias estão impressas naquilo que manifestamos, o passado se intersecciona com o presente, estudar esse
movimento humano sobre terra é aprofundar o conhecimento
sobre a cultura que produzimos e que nos singulariza. Não somos
mera reprodução de um passado, mas também não podemos esquecer ou negar o que nos conformou. É preciso voltar, mas não
se volta para o mesmo lugar, porque o mesmo lugar não existe.
Como canta o poeta/sambista Paulinho da Viola, “voltar é quase
sempre partir para um outro lugar”.
A manifestação cultural Boi de Janeiro, na Folia de Reis
dos Coquis, guarda singularidades tanto regionais quanto individuais, é parte da memória coletiva da comunidade e da região
onde está inserida e ali é considerada um patrimônio cultural.
Como coletivo cultural, apresenta diversidades que incluem a questão étnica, a questão econômica e intelectual e, se por um lado
essa prática é vista por alguns como a única cultura de Rubim, por
outro lado ela está no âmbito dos considerados iletrados, é a cultura dos subalternizados, dos considerados inferiores. Portanto,
trazer essa prática cultural para a centralidade da educação escolar implica enfrentamentos e contraposição à lógica de dominação e ao currículo hegemônico que determina qual deve ser o conhecimento válido que impõe um modelo de cultura exterior à
sua comunidade.
As crianças aprendem com os adultos a tocar e a cantar; a
geração dos mais novos carrega para o ambiente escolar as representações que constrói de si e da cultura local nos pequenos corpos de seus integrantes, mas a escola demonstra pouca sensibilidade a esses saberes e não inclui esses conhecimentos em seus
fazeres educacionais. Nessa medida, há um risco real de que essa
cultura seja marginalizada pela imposição do currículo
homogeneizante que segrega as diferenças.
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Na Folia dos Coquis, as crianças aprendem porque são filhos e filhas dos foliões mais velhos e a prática é passada de geração em geração. Há um ato educativo presente nessa relação, quando as crianças aprendem com os mais velhos, na Folia, está acontecendo um processo social de transmissão de conhecimentos que,
envoltos em códigos sociais e culturais, reforçam identidades e
particularizam os mantenedores da Folia.
Na centralidade desse processo, na terceira margem, encontram-se os professores do ensino Fundamental I, que desempenham o papel político de ensinar os conteúdos curriculares, atentando para as especificidades dos sujeitos na condição de alunos e
de seu contexto cultural. Os alunos ainda são crianças e, portanto,
mais sensíveis à (des)construção da cultura que os insere no cotidiano da cidade e das suas famílias, imersas nas representações
da cultura e da religiosidade popular local. Este nos parece um
elemento fundamental ao se considerar a importância de a escola
incluir esses saberes em seu currículo diante do conhecimento das
práticas educativas presentes nos processos de celebração do Boi
de Janeiro na Folia de Reis e da observação sobre quais dessas
práticas podem ser incorporadas aos fazeres pedagógicos adotados
pela escola. As entrevistas nos possibilitaram algumas percepções
sobre o objeto dessa pesquisa, que emergiram das vozes das professoras e professores.
A ida do Boi à escola ou a inclusão do tema para estudo
não consta de nenhum plano, projeto ou proposição formal a ser
observada pela escola. A esse respeito, os professores e professoras relatam apenas eventos pontuais. Talvez por isso a entrevista
tenha suscitado reflexões em todos eles que, de modo geral, buscaram responder às perguntas em duas vias: respondendo tanto à
entrevistadora como a si mesmas(os), o que revela uma necessidade latente de trazer os temas do cotidiano da comunidade, ainda que como temas transversais, para as práticas escolares, remetendo-nos à ideia de patrimônio cultural como ponte entre a cultura popular e comunitária e a cultura letrada e erudita. Nesse
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sentido, é necessária a reflexão sobre a dimensão política da prática pedagógica em que tanto a inclusão quanto a exclusão refletem os produtos sociais de uma sociedade.
Em relação à inclusão da temática da Folia e do Boi de
Janeiro na prática pedagógica, percebemos que há alguns desafios a serem superados, uma vez que professores e professoras revelam o estranhamento do tema às instâncias administrativas e
ao currículo escolar. Perante os relatos dos professores, concluímos que a iniciativa de trazer a temática para o interior da escola
é uma ação de um “professor ou da bibliotecária” e não envolve a
escola como um todo. O fato da Folia e do Boi de Janeiro não integrarem o currículo escolar e não constarem no PPP da escola tem
consequências sobre a postura educacional ali adotada, em que
se percebe a presença da manifestação cultural do Boi de Janeiro
como uma prática que pode “causar tumulto na escola”, ou seja,
desorganizar a dinâmica pré-estabelecida de ensino ali
estabelecida. Essa postura, atrelada à visão estática do currículo,
acaba por promover a exaltação de outros saberes em detrimento dos acontecimentos culturais que marcam o cotidiano dos alunos. A iniciativa de alguns docentes é restringida sob o argumento
de que a escola já realizava “muito evento”, alusão às datas comemorativas já definidas no calendário escolar, refletindo na carga
horária do professor para trabalhar os conteúdos tradicionais.
Apesar das contradições que envolvem a temática na escola, os
professores participantes desta pesquisa reconhecem a importância da Folia do Boi como elemento agregador, reportando-se à
memória coletiva local, aos significados atribuídos à Folia, assim
como às possibilidades de evidenciar os múltiplos aprendizados
que constituem a identidade daqueles que celebram o dia de Santo Reis, contidas nas celebrações da Folia dos Coquis em Rubim,
Minas Gerais.
Os saberes locais existentes na manifestação cultural Boi
de Janeiro contém uma enorme riqueza e constituem espaços sociais de aprendizagens. Acreditamos que esses saberes podem ser
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incorporados às práticas pedagógicas e transversalizar o currículo
escolar, assim sendo, alicerçadas em nossa convicção desta possibilidade, recomendamos que isso seja feito no que se refere ao
currículo da EMCMF, lócus de realização desta pesquisa.
Sugerimos que o tema seja abordado com a importância devida na escola local, e que também possa ser referência para outras
manifestações da cultura popular que fazem parte da sociabilidade e educação de crianças e adultos, que coabitam, por meio dos
sujeitos sociais envolvidos, muitas vezes silenciadamente, no espaço escolar.
Nesse sentido, esperamos contribuir para a construção de
um currículo vivo que, como cita Apple (2006), articule-se com o
bem-comum12, cujo princípio se ancora na premissa de que “nenhum ato desumano deve ser usado como um atalho para um dia
melhor”, e que

[a] cada passo do caminho qualquer programa social, no caso a escola, será julgado de acordo com a possibilidade de
que resulte na conexão entre igualdade,
compartilhamento, dignidade pessoal,

12

Apple (2006, p. 23) referindo-se a Raskin, em The Common Good,
publicado pela primeira vez em 1986, afirma que o pensador e ativista
Marcus Raskin, vai além dos limites e falhas do socialismo e do capitalismo para uma teoria original de reconstrução social para uma sociedade
humana. Para tanto, apresenta alternativas concretas para a educação,
saúde, economia e segurança nacional, ele desenvolve uma nova concepção de democracia e Estado de Direito em relação ao nosso bem comum. Disponível em https://www.perlego.com/book/1480015/thecommon-good-its-politics-policies-and-philosophy-pdf. Acesso em: 14
out. 2020
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segurança, liberdade e cuidado (APPLE,
2006, p. 23).

As raízes culturais de um povo não podem se perder no
tempo e a escola tem o dever ético de, por meio de suas práticas escolares, cartografar as manifestações que dizem das identidades deste povo.
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D’ENTRE FESTAS, GUERRAS E SABERES
VAQUEANOS:
vivências e reminiscências de um
Reis de Boi no Sertão

Por Ramiro Esdras Carneiro Batista1

“O meu boi morreu / Meu boi surubim
Que comprei na feira / De Belo-jardim.
Agora na vida / Que será de mim
Sem meu boi ponteiro / Meu boi surubim
Morreu o meu boi / Meu boi surubim
Sou pobre de tudo / Sou pobre de mim.”

(Joaquim Cardozo, 1970, pg. 156)

O Boi: arte Poti, 1970

Antropólogo & educador. Reizêiro do Paranapetinga e membro da
CMFL. Professor Assistente da Universidade Federal do Amapá
(UNIFAP). E-mail: ramiro.esdras.carneiro@gmail.com
1
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Das origens “cafusas”2
O Reis-de-boi é uma festa bastante celebrada à região de Januária, esse pedaço das Minas Gerais incrustado no
médio rio São Francisco, lugar que se constitui como o portal
de entrada ao semiárido brasileiro, da perspectiva de quem
vem do sul/sudeste do país. Lembro-me que em diferentes
ocasiões, na década de 1980, brinquei o Reis de boi3 no Brejo
do Amparo, outrora freguesia do Salgado (distrito de Januária/
MG), antigo arraial emboaba onde nasceu a cidade. É assim
que o atual Amparo é o lugar de cultivar nossas tradições,
honrar nossos mortos, dialogar com o passado e perspectivar
o futuro. Lá, a brincadeira com o Boi imortal era levada a sério
e se misturava, por contingência do calendário, a outras festividades como a caminhada em louvor aos Santos Reis, celebradas e celebrizadas sempre no mês de Janeiro, durante as
ressacas do natal.
No caso dos Reis-de-boi, tive o privilégio de participar de encenações de rua protagonizadas por crianças e adolescentes, meus primos e amigos, ali na praça matriz do Salgado. Lembro-me, agora, como personagens como a Catirina,

Nos sertões, cafuzo é termo depreciativo usado para referir pessoas étnica
e racialmente subalternizadas. A palavra trata de provável
aportuguesamento de nkaalafunzu , étimo de origem banto que significa
“mestiço”. Fonte:
https://www.significados.com.br/cafuzo/ Acesso em 29 de junho de 2021.
3
Até o presente, em diferentes comunidades da região de Januária encontra
m-se diferentes designações para a mesma festa : Reis de boi, Boi de r
eis, Bumba-meu-boi, Mula-de-ouro, podendo também a festa confundirse com os Reis de caixa , nas dinâmicas locais
2
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a Mulinha-de-Ouro, o Cabeça-de-porco e, claro, o Boi diversas vezes sangrado (e sempre ressuscitado para alegria da
molecada), compõem a legião de fantasmas que povoam minha velha-infância geraizêra. Prevalecem dentro de mim, além
do mágico e irrequieto Boi, personagens como a Mulinha em
sua incansável disposição para escoicear todos os participantes da roda, além, claro, da impustora negra Catirina que,
grávida, obriga seu marido a matar o Boi e arrancar sua língua para matar-lhe o desejo. Sem opções, o Vaqueiro mata o
Boi e da á língua para a Catirina comer, única forma de evitar
que seu bruguelinho (bebê) nascesse com fisionomia bovina, caso o desejo não se realizasse.
Este enredo de pura magia, traduzido dos saberes
do gentio sanfranciscano que degustei na infância, me faz
pensar não haver sentido no exercício de gastar tinta e pestana, em busca de uma suposta origem na tradição medieval
europeia para explicar o Reis de boi. O longínquo e complexo
diálogo com as tradições afro e indígena nos sertões originaram diferentes versões da festa do Boi, que por sua vez perpassam da calha do São Francisco a calha do Rio das Amazonas. Para além da incorporação dos ruminantes europeus que
passam a dominar diferentes biomas brasileiros, as festas de
Boi também parecem reificar a mitologia das “três raças” que,
supostamente, conformam um idealizado perfil de povo brasileiro, já que apontam para a consolidação do diálogo entre
as tradições ibérica, afro-brasileira e ameríndia.
Considero mais que suficiente saber que a tradição
dos Reis de boi parece nascer da necessidade de incorporação de um animal exógeno aos respectivos sistemas simbólicos e cosmológicos dos sobreviventes das guerras coloniais,
a exemplo dos povos da calha do São Chico/Paranapetinga.
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A magia e exotismo do Boi quer demonstrar que povos e pessoas que não participam da cultura ocidental e dos gradientes de cristianismo imposto, crioulizam os símbolos e linguagens coloniais a fim de incorporá-los aos seus modos de vida.
E isso deveria ser o mais importante. Às favas os teatros ibéricos e essa nossa constante busca por uma raiz e um suposto pai-europeu! Nossa mãe é negra e indígena, e foi ela quem
nos nutriu e nos ensinou a conviver com esses brancos mal
educados. Nossas mães nos ensinaram a cantar e brincar o
Boi, essencialmente, porque ele é produção nossa. E isso devia
nos bastar, não fosse esse nosso eterno e inatingível complexo de branquitude, disfarçado de historiografia. A festa do
Boi é produção cultural cafusa, difusa, confusa, crioula, sim
senhor!

A negra Catirina, personagem central no Reis de Boi da região de
Januária. Arte de Poty (1970).
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Postas estas questões, convêm explicitar que esse
texto se pretende produto de um experimento
autoetnográfico, isto por estar eivado de memórias, metáforas e emoções pessoais, dificilmente aceitas pelo ambiente
acadêmico por uma excessiva reflexividade (GAMA, 2020).
Assim, vamos refletir sobre o Reis de boi como um produto
cultural genuinamente crioulo, para o qual faz pouco sentido
buscar uma origem histórica remota, exatamente porque
constituído e reconstruído ininterruptamente no interior dos
saberes e fazeres dos povos do semiárido brasileiro e, particularmente, do gentio sanfranciscano, em resposta às imposições linguísticas e culturais (colonizadas e colonizantes) de
base europeia. Aproveitemos do espaço franco da revista da
Comissão Mineira para exercer autobiografias e
autoetnografias, respirando liberdades gráficas nunca d’antes
experimentadas.

Dos registros na região de Januária: festas de Boi em perspectivas ambroseanas

“Ei, boi / Bumba meu boi
Ei, boi / Bumba meu boi
Pega, gente, este boi / Bumba meu boi
Amarra este boi / Bumba meu boi
Toureia meu boi / Bumba meu boi...”
(Manoel Ambrósio Júnior, 1987, pg. 65)
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A região de Januária é reconhecida no imaginário da
navegação sanfranciscana como o “porto da fartura”, constituindo-se na história do Brasil interior como a parte mais produtiva do rio dos currais d’El Rey (AMBRÓSIO JÚNIOR, 1987;
OLIVEIRA, 2015). Trata-se de um Geraes que em função da
proverbial produção agro e pecuária supriu as necessidades
da região das Minas, durante todo o período colonial.
A cultura vaqueana ou da vaquejada é bastante
marcada na região, em função da transformação dos territórios indígenas em propriedade portuguesa, a partir da expulsão de seus donos originais e imediata ocupação da terra,
com a criação extensiva do gado vacum (Bos taurus), de matriz europeia. Particularmente em nosso sertão januarense,
o Boi tomou o lugar das pessoas, mas como essas teimaram
em prevalecer, assumindo identidades difusas como a do caboclo, ou do ribeirinho, essa sobrevida permitiu a fusão de
saberes que coloca bois e vaqueiros no centro de nosso imaginário. Con-fusão entre humanos e bovinos que bem caracterizam o Sertão; confusão entre vaqueiros indígenas que viram onça em busca de capturar “vacas levantadas”; 4
amálgamas entre reis magos de um oriente distante e entidades xamãnicas da América pré-colonial. Confusão. Cultura
cafuza em difusão: Reis de boi.
Para que o cristianismo importado fizesse eco entre
o gentio sertanejo, foi preciso fazer concessões, permitindo
conviver o sagrado judaico-cristão com os jogos de escárnio

No sertão-da-confusão, assim classifica-se o bovino domesticado que
por falta de convivência com humanos volta à condição de animal selvagem . Este é o boi ou a vaca “ levantada“, selvagem, que não suporta a
presença humana.
4
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do povinho meúdo. É desta maneira que o advento de Nosso
Senhor Jesus Cristo se viu as voltas com a profanação da sangria do Boi, em veredas demasiado próximas. Mas, sagrado e
profano até podem conviver, desde que cada um no seu quadrado (Ribeiro, 2001), isto, claro, da perspectiva dos não-índios, essa gentinha quadrada. A exemplo do que tantas vezes
vivenciei nas missas do Sertão, pretos, caraíbas e caboclos
até suportam todo aquele latim confuso (mais confusão), mas
cultivando a esperança redentora de se refestelar na quermesse depois do missal, beber da boa-pinga, brincar o Boi,
saudar os Santos Reis na hora das trevas, externando alegrias. Escoicear o capêta-anhangá e, finalmente, assistir a ressurreição do Boi-Bumbá: nosso herói imortal.
Junto com as divindades europeias, o Boi foi
entronizado e tornou-se coisa nossa, conferindo nome aos
lugares de vida: vereda-da-vaca-preta, nascente-da-barra-davaca, rio-dos-bois; determinando nossa cultural material, pois
é sabido que da substância de um Boi, só não se aproveita o
berro. O Boi também tornou-se o marcador dos ritos de passagem que separam homens de crianças. Ali nas veredas
urucuianas, onde tanto boi-berra, um macho só se torna homem com a derrubada ou captura de seu primeiro boi. O
quilate dos vaqueiros é diretamente proporcional ao seu poder de sumir na caatinga e reaparecer com o gado alevantado.
Antes de negar o xamanismo indígena, o Boi reificou seu poder, celebrizando os vaqueiros que se viram em onça e
desviram em gente, a fim de localizar o bovino-embrabecido.
É o Boi em trânsito que também ressignifica os signos
salomônicos: o Boi de piranha das travessias, as estrelas de
Davi que orientam a condução da boiada.
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Noite de Reis em Januária/MG. Arte de Têca Escobar (1987).

No livro de Manoel Ambrósio Júnior nos é mostrada
uma dimensão dessa Festa do Boi que vale a pena (re)lembrar.
Mais que um diálogo com o passado, o Reis de boi é o lugar
de reificar nossas distinções clãnicas, reaprender nossas etiquetas de guerra e, claro, resolver as pendengas do presente:
[A]contece que a Filhinha era noiva do Luizão, corpulento
trombonista da outra banda o qual, mesmo tocando, do
outro coreto assistiu à cena e partiu para a briga como fera
acuada. Atracaram-se os dois rolando pelo chão, e em pouco ninguém ouviu mais música alguma. De ambos os lados
os músicos saltaram, armados com os próprios instrumentos e se atiraram num conflito violento aos murros,
pescoções, pancadas a torto e a direito – até parecia briga
de cegos – todo mundo brigando por brigar, sem mesmo
saber com quem nem por quê brigavam. Fazendo roda, o
povo aplaudia, berrava, vaiava, incitava. O espetáculo só
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terminou quando apareceram soldados e todo mundo deu
o fora. A calma voltou a praça deserta. (...) Ali terminava a
bonita festa de Reis em Januária.
(Manoel Ambrósio Júnior, 1987, p. 65)

Ambrósio Júnior5 não manca, seguindo a tradição de
seu velho-pai; até inventa, mas não mente nem tergiversa.
Festa de boi que não acaba em bisoronha ou briga, não foi
em Januária, ou não foi festa de Boi. Aquela festa bonitinha,
redondinha, expressão de alegria e veneração ao passado
comum é privilégio do espaço ancestral do Salgado. Seis quilômetros abaixo, beira do coxo, na margem do rio, a latomia
é outra. Na velha Januária os Bois são contados em outros
quinhentos. Isso para dizer que essa coisa de que os grupos
étnicos são compostos de ursinhos-carinhosos que convivem
em perfeita harmonia, celebrando a cultura e a memória, não
passa de fantasia de antropólogo-branco atoleimado (BATISTA, 2020). Na prática, a teoria é sempre outra. A proposta
união de um povo sempre tolera divisões clãnicas e
territoriais, conflitos recorrentemente resolvidos no âmbito
da Keka, um evento festivo e ao mesmo tempo belicoso, celebrado mediante regras acordadas em um passado que ninguém mais consegue alcançar, mas que continua fazendo
sentido.
Dentre os januarenses, há diferentes gradientes
identitários que propõem “tipos sociais” que subdividem os
ribeirinhos da cidade de tabaréus e geraizeiros do cerrado
(RIBEIRO, 2001), além de outras subdivisões mais refinadas,
como a dos mamelucos da Rua de Cima (categoria na qual

5

Seo-Nézinho para os íntimos.
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me incluo), contra os cafusos da Rua de Baixo. Trata-se de
antigas tribuzanas fraticidas, como a que passo a declinar em
seguida.

D’Aquele Reis de boi: autoetnografia e memória dos de Baixo contra os de Cima

Por respeito à memória januarense, será preciso
descrever um Reis de boi que vivi porque ele não está retratado em nenhum livro do Manoel Ambrósio, tampouco foi
um evento belicoso testemunhado por Diadorim, quando elamesma veio passear na Januária. Segundo minha memória
confusa, esse barulho aconteceu em janeiro de 1985 ou 1986,
mais ou menos quatro décadas atrás. Sempre atentos as nossas mais caras tradições belicosas, eu e a mulekada da Rua
do Sol (sucursal da Rua de Cima) andávamos sempre
zambuados com os da Rua de Baixo. Naquele fatídico ano,
organizamos nossa própria jagunçagem a fim de brincar o
Boi pelos becos e largos para além de nosso próprio bairro,
claro, devidamente precatados contra os cafusos da Rua de
Baixo.
E é isso. Emboabas-somos, gente dos pés-peludos,
sempre muito inzoneiros, porque filho de pêxe é pêxinho, e
filho de gato é gatinho. Nestes agigos, nada melhor que caminhar junto a gangue, prevenindo encontros (sempre inevitáveis) com aqueles cangoncheiros brigões da Rua de Baixo.
Aquilo sim era o que se podia chamar de imunidade-de-rebanho! Era preciso que nos protegêssemos mutuamente,
porque a época das festas de Boi é sempre propícia à dissipa164

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

164

10/08/2021, 17:35

ção de fronteiras étnicas e territoriais, até para que se possa
brincar com liberdade.
Minha gangue era formada por gente de muito valor e coragem: todos os Junios da rua (de Bete, de Délcio, de
Lita, de Ramiro), Hélim-cavêira, Buiúzim-pescador, Carlim-deferro-velho, Kindura-da-galiléia, Cristiano-dentuço, Alexandre-branquelo, Dilson-cabêlo-de-fôgo, Marcão-bûrracha, Finado-Duca (esse amiguinho era tão amarelo e letárgico que
já o tratávamos como defunto), Zeím-arirí, Duardão-bôca-defossa, João-tolo, Rônan-preguiça, Carlim-teiú, Léo-buchim,
Sílvio-cabeça-de-cimento e Rubão-barriga-de-lama; além de
nosso valente cão de caça, um vira-latas preto chamado Xodó.
Vinte e duas almas somando humanos e canídeos. Éramos
um time de futebol completo, com direito a goleiros e reservas. Treinávamos no campo de seu Zézim-caga-em-pé: um
tiozinho entusiasta de futebol de várzea que cuidava de manter o campinho limpo para a garotagem. Seu Zézim era deficiente físico e um dos nossos jurou que o viu fazendo cocô
em pé, daí o apelido-pejorativo dado a nosso querido técnico (sacanagem, me arrependo sinceramente disso). Toda essa
farândula de arengueiros (parafraseando o mestre Ambrósio),
tinha como agenda comum o futebol e as brincadeiras de
rua, dentre elas os Reis de Caixa improvisados.
Por alguma razão que agora não me ocorre, naquele
ano fui para a rua com minha roupa de marinheiro. Tratavase de linda indumentária do Terno dos Temerosos com a qual
desfilei na avenida em um sete de setembro, junto com minha Professora Maura-Moreira. Minha mãe guardava aquela
roupa com cuidado no fundo da gaveta e eu a surrupiei. As
calças já estavam bem curtas, mas a camisa ainda serviu bem.
Catamos muito papel, ferro-velho, madeirite, papelão, ara165
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mes e fomos a rua brincar o Reis de boi. Brincamos na pracinha da Copasa, no Cais, na praça do banco do Nordeste e
depois adentramos a Mata-Machado, em direção ao BêmBom. Vindo pela Barão de São Romão, lá nas bandas do Parquinho-Infantil, avistamos os arengueiros da Rua de Baixo com
um Reis de boi bem ornamentado, com alegorias de Boi e
Mulinha-de-ouro muito perfeitos. Tambores finos e decorados.
Fomos nos aproximando, cantando e batendo caixas com tudo indo bem. Os Bois se misturaram, como de costume. Tudo muito divertido em princípio, mas as fantasias de
nossos opositores, feitas por mestres artesãos, contrastavam
com as nossas que não passavam de gambiarras de papelão
mal cortado e latas velhas. Aí é que estava o problema!
Os cafusos da Rua de Baixo danaram a cafangar, sem
nenhum respeito, os mamelucos da Rua de Cima, fundamentando a pilhéria em nosso mal ajambrado Boi. Humilhados,
ressentidos e desmoralizados, amuamos nas calçadas e começou o renrenren. Passei a mão na cintura e não achei nada,
desprecatado com aquela roupa de marinheiro com que pretendia, no Boi ideal, impressionar uma certa pessoa. Claro
que já fui adivinhando o desfecho aziago do encontro. Bastou um pisão no pé de alguém para estourar a costumeira e
ancestral briziguiada dos infernos. O arsenal da molecada era
bem diversificado à época. Compunha-se de pedregulhos,
badoques, estilingues de sôro, ganchos de pereiro, ferros e
correntes de bicicleta, chicotes de corda e qualquer instrumento achado que prendesse no elástico do calção, além do
próprio catarro da garganta que cuspíamos no olho do outro: se forômi cospe aqui!.
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O pau-quebrou em meio a uma enxurrada de palavrões, murros e chutes na canela de quem se alcançasse, até
que o líder dos cafusos surgiu majestoso, com um enorme
pau-de-bósta na mão. Aqui é preciso uma pausa. Um paude-bósta bem preparado era algo similar a uma arma atômica: pavoroso, destrutivo, não deixando possibilidades de defesa a ninguém. O artefato era composto de um cabo de vassoura partido ao meio, besuntado em bósta-velha de
monturo, merda de gente, diga-se de passagem, porque bósta
de cachorro e cavalo não metiam medo. Em uma das pontas,
o pau era enrolado num trapo velho para que o guerreiro
não melasse a própria mão. Esse armamento era pressentido a quilômetros de distância. Só os mais fortes, aguerridos
e desprovidos de olfato conseguiam manejá-lo.
Diante da ameaça de morte coletiva, saquei logo de
uma lasca de paralepípedo no calçamento e me pus a frente.
Meus valorosos guerreiros, de repente desvalorizados, começaram a dar-de-ré, como que esperando minha reação. Calculei rápido: bastava rachar a cabeça do líder deles na pedra,
tomar o pau-de-bósta e expulsar os cafusos de volta pro seu
território, mas...
Não sei quem começou a correr primeiro, mas princípio de cantiga é assobio. Atravessamos em desespero a praça do Banco do Nordeste, depois a praça Getúlio Vargas, a
Visconde de Ouro Preto e a pracinha da Copasa, tudo de um
único fôlego, só parando debaixo do pé-de-flics, no bêco de
Dona-Adélia, já em nosso território. De pés escravejados da
correria e alma derrotada, ainda tive de suportar todos me
olhando com menosprezo, como se fosse mea culpa a covardia do grupo. Carlim-ferro-velho, um moleque-orelhudo tirado a valentão, ainda nos conclamou a voltar à batalha com as
mãos cheias de pedras. Com todo mundo sujo, estropiado e
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desmoralizado, ninguém mais se moveu. Limitei-me a balbuciar a estratégia salvadora: ano que vem temos de levar nosso próprio pau-de-bósta...
O constrangimento foi quebrado pelo grito das mães.
Já passava das dez da noite. Toca cada um para sua casa que
amanhã é outro dia. Alguém ainda lembrou que, na correria,
perdemos nossos tambores de lata e o cachorro. João, o Rosa,
diria: melhor calar bobagens. A maior e mais humilhante keka
da minha vida e eu nem tinha dez anos de idade ainda. E
pensar que bastava ter rachado o côco-da-cabeça daquele
moleque da Rua de Baixo, tomar-lhe o pau-de-bósta e declarar vitória...
Entrando em casa ainda levei um xingo e um
pescoção de minha mãe, afinal estava destruída a farda de
Temeroso. E minha dignidade. Já quase entrando no banheiro, mais um xingo e um puxão de cabelo: a babá denunciava
a perda de minhas havaianas novas. Havaiana era artigo caro
na época, precisava durar ao menos dois anos para compensar o investimento. Derrotado, derrotíssimo, derrotadíssimo
por um pau-de-bósta, liguei o chuveiro e chorei de raiva: esse
povo da Rua de Baixo não tem limites, não obedece as regras da keka: sacanas, filhos-de-uma-égua, Barzabú!
Como inexiste história interessante sem que uma
mulher bonita apareça para dividir as águas, a derrota me
condenou à danação eterna. Foi a vergonha quem me separou para sempre de Priscila, aquela linda princesa negra de
sorriso alvíssimo e largas-ancas. Pobre de mim, desde criança-pequena sofrendo da eterna privação da virilha-absoluta.
Nunca mais a vi! Fizeram o favor de fincar um onipresente
pau-de-bósta entre nós, sem que eu ao menos pudesse mostrar meu uniforme de Temeroso.
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Pergunta para não encerrar: Reis de boi é cultura ou é folclore?
Mais que uma atividade econômica, vimos que a incorporação de bovinos europeus a distintos biomas americanos
impactaram não somente os arranjos ambientais, mas sobretudo os sistemas simbólicos e cosmológicos de uma miríade
de povos que, por opção cultural ou imposição colonial, precisaram desenvolver atitudes e comportamentos inerentes a
convivência com os bois e vacas alienígenas, incorporando
os saberes vaqueanos característicos a vida no pastoreio.

A tradição revisitada: o Reis-de-boi celebrado na orla de
Januária, em pleno século XXI. Foto de Pingo Sales. Fonte:
https://www.conhecaminas.com/2020/01/os-principaisfolguedos-folcloricos-em.html acesso em 26/06/2021

Reminiscências e autoetnografias a parte, o Reis de
boi segue sendo um importante marcador cultural dos povos
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do alto-médio São Francisco, a exemplo do vivenciado em
Januária. A pergunta que segue ressoando em nossos ouvidos, diz respeito à incômoda bipartição entre cultura e folclore. Eduardo Galeano nos provoca dizendo que aos povos
subalternizados da América não foi permitido serem seres
humanos, mas somente recursos humanos. Na mesma medida em que também não lhes foi permitido ter cultura, mas
somente folclore.
Conseguiremos um dia descolonizar o folclore, transformando-o em sinonímia de cultura?
Melhor perguntar ao Boi...
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Antônio Dó, nosso conhecido

Vesperata Diamantina
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BANDA DE MÚSICA DO 3º. BATALHÃO
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
A MAIS ANTIGA CORPORAÇÃO MUSICAL MILITAR DO ESTADO
Wander Conceição*

A EXCEPCIONAL IMPORTÂNCIA DAS BANDAS DE MÚSICA
NO CONTEXTO DA MUSICALIDADE MINEIRA

Francisco Curt Lange foi um músico alemão violinista e
pianista, graduado em Arquitetura pela Escola Politécnica Superior
de Munique, como também, graduado em Filosofia, Grego, Latim,
Ciências Sociais e Artes Visuais, e ainda, doutor em Musicologia
pela Universidade de Bonn, onde teve mestres de renome na
Europa. Tendo sido a Alemanha arruinada pela Primeira Guerra
Mundial, Curt Lange mudou-se para a América do Sul em 1923,
fixando-se no Uruguai, onde se estabeleceu como musicólogo na
Universidade da República. Ao longo daquela década e da década

* Músico, pesquisador e escritor. Membro da Comissão Mineira de Folclore.
Coautor dos livros: 1- Caminhos do Desenvolvimento – síntese histórica da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Diamantina, UFVJM.
2005 // 2- La Mezza Notte – o lugar social do músico diamantinense e as origens da Vesperata. Diamantina, UFVJM. 2007. 2ª ed. // 3- A Terra, O Pão, A
Justiça Social – a importante participação da Igreja nas políticas públicas do
Brasil. Belo Horizonte, FUMARC. 2010.
Autor do livro: Desafinado – das cinzas da Acayaca à bossa-nova. Belo Horizonte. Mazza edições, (No prelo).
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seguinte, o musicólogo alemão estudou a história, a cultura e as
artes em geral dos países americanos. Assumiu a direção do
Instituto Interamericano de Musicologia, criado com o objetivo
principal de promover maior interação e um intercâmbio musical
de cooperação mútua entre os países da América. Ao estudar a
musicalidade brasileira, Curt Lange trouxe à luz um movimento
musical ocorrido em Minas Gerais no século XVIII, que classificou
como um fenômeno “sem precedentes na formação de todo o
continente americano”.
A mineração, que sustentava a economia da Capitania de
Minas Gerais no período colonial, produziu ouro o bastante para
garantir ótima remuneração aos músicos mineiros, suficiente para
que não dependessem do exercício de outro ofício paralelo, buscando complementação de seus rendimentos para sua sobrevivência. Essa situação proporcionou o profissionalismo excepcional para o exercício da música que imperou em Minas Gerais no
século XVIII, destacado de forma contundente por Francisco Curt
Lange:

O profissionalismo musical em Minas Gerais é um capítulo tão honroso da História da Música no Brasil, que se
pode insistir em sua inegável superioridade sobre a música que se exercia na Corte e na Bahia, tanto em intensidade, como em curiosidade por obras contemporâneas
européias.1
Para ser ainda mais preciso na definição do músico mineiro dos tempos coloniais: com raríssimas exceções,
nenhum dos músicos postos em descoberto por mim nas

1

LANGE, Francisco Curt. Boletin Latino Americano de Música
. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946 . p. 413 . Tomo VI.
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prolongadas pesquisas, dedicava-se a um ofício ou profissão para fazer em horas vagas música por amadorismo.
Antes pelo contrário, o exercício da música foi rigorosamente profissional.2

A pesquisa que possibilitou a elucidação desse ambiente
musical mineiro ocorrido no século XVIII iniciou-se em 1944 e se
arrastou por quase três décadas, devido às dificuldades que o
musicólogo teve em conseguir financiamento para custear as suas
investigações. Mas, com o apoio que recebeu em 1958, ao ser
nomeado técnico musicológico da UNESCO no Brasil por um período de dois anos, Curt Lange aprofundou seus estudos e ampliou,
significativamente, sua pesquisa sobre a música mineira
setecentista. Em meados da década de 1960, deu contornos à
publicação de uma obra intitulada História da Música na Capitania Geral de Minas Gerais, projetada para ser distribuída em doze
volumes. Sem receber o devido apoio e a devida atenção, tanto
do governo do Estado de Minas Gerais quanto do governo federal,
conseguiu publicar apenas quatro volumes, ao final da década seguinte.
Extasiado com a magnitude da atividade musical desenvolvida na capitania mineira, Curt Lange passou a divulgá-la em
palestras que proferiu, principalmente, em países da América do
Sul e da Europa, e nos Estados Unidos. Não obstante a grata surpresa com que os maiores centros musicológicos do mundo recebiam as informações sobre a genialidade dos compositores mineiros do século XVIII, o governo brasileiro não se sensibilizava com a
importância da pesquisa que ele desenvolvera e não mostrava o

2

LANGE, Francisco Curt. Os compositores na Capitania Geral
das Minas Gerais . Revista de Estudos Históricos da FFCL
– Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Marília, SP, 1965
, n. 3 e 4, p. 46
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mínimo de interesse em sua publicação. Sobre essa falta de sensibilidade governamental, Curt Lange registrou o seguinte desabafo, posteriormente:

Confesso, com a necessária franqueza, que era por demais triste trazer comigo materiais inéditos, desta extensão e vulto, sem que as instituições brasileiras manifestassem interesse em publicá-los, ainda mais quando, a
esta altura dos acontecimentos, o chamado fenômeno
musical de Minas Gerais já foi levado por mim a três continentes, existindo o máximo de interesse, nos centros
musicológicos do mundo, em conhecer os detalhes do
esboçado por mim em conferências feitas em quarenta
países e em 400 Universidades, Academias e Conservatórios.3

Sem conseguir apoio no Brasil para editar suas pesquisas
sobre a música colonial mineira, Curt Lange fez algumas publicações avulsas em boletins e separatas, como na Revista de Estudos
Históricos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado de São Paulo, unidade da cidade de Marília, e na
Revista Musical Chilena da Faculdade de Ciências e Artes Musicais
da Universidade do Chile.
Ao investigar a origem desse ambiente musical mineiro de
excepcional qualidade, Curt Lange observou que, favorecidos pelo
intercâmbio comercial estabelecido entre a Capitania de Minas

3

LANGE, Francisco Curt. História da música nas irmandades
de Vila Rica – Freguesia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro
Preto. Belo Horizonte: Arquivo Público Mineiro, 1979. v. I. p. 24
.
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Gerais e o Continente Europeu, em decorrência da mineração, os
músicos mineiros tinham por modelo as obras dos mais renomados
compositores europeus, como Haydn, Boccherini, Mozart, Pleyel,
Wagenseil, entre outros. Por esse modo, o fato de não terem que
se desligar de um estilo musical anterior, para vivenciarem um estilo novo, foi preponderante para que pudessem assimilar, com
certa facilidade, o que de mais contemporâneo se produzia na
Europa, razão pela qual, os músicos mineiros superaram os compositores portugueses e rivalizaram com grandes compositores
europeus de seu tempo. Para Curt Lange, os compositores mineiros “podiam expressar-se com liberalidade na homofonia da época”, pois,

não havia jornais e nem críticos, nem passado musical
para cotejos estilísticos e harmônicos. O passado foi imediato, de ontem. Os criadores mineiros não surgiram de
uma longínqua tradição: serviram-lhes de modelo as
obras dos colegas da Europa, mormente o estilo que podia circunscrever-se entre V iena, Praga, Munique,
Salzburgo e Innsbruck, com uma certa dose itálica.4

O ponto de relevância destacado por Curt Lange foi que o
exercício da atividade musical na Capitania de Minas Gerais estava indissociavelmente ligado à propagação e ao triunfo da fé, tal
qual se praticava, assiduamente, em Portugal. Todavia, essa atividade musical estava estreitamente atrelada à organização e ao
funcionamento das associações religiosas leigas da Igreja Católica, ou seja: ordens terceiras, irmandades, confrarias,
arquiconfrarias e pias uniões, que se disseminaram pela capitania

4

Idem, ibidem, p. 20.
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e se perenizaram. A difusão dessas instituições leigas em abundância ocorreu em conseqüência da Coroa portuguesa ter impedido a entrada do clero regular no território mineiro.
Cada associação religiosa leiga criada em Minas Gerais promovia, anualmente, uma festa dedicada ao santo ou à santa de
sua devoção. Além dessas festas, com suas procissões, o calendário litúrgico era vasto, pois se realizavam, ao longo do ano, terços,
tríduos, setenários, novenas, trezenas, missas solenes, missas breves, culto das almas, ofício de Trevas, Te Deums, Réquiens,
ofertórios, ladainhas, antífonas, hinos etc. Havia, ainda, as procissões maiores, como os cortejos do santo padroeiro do lugar, da
Semana Santa, Corpus Christi e Santíssimo Sacramento. Em todas
essas ocasiões, encomendavam-se músicas aos mestres de ofício,
por intermédio das associações religiosas, ou do Senado das Câmaras, este responsável, normalmente, pelos festejos maiores,
considerados oficiais. Havia a exigência de produção de obras novas para cada volta do ciclo litúrgico. Igualmente, existiam as necessidades musicais da sociedade civil, para maior brilhantismo
de suas comemorações particulares.5
No tocante à forma de organização dos músicos para a
manutenção de um ambiente musical qualificado em Minas Gerais, Curt Lange afirmou que prevaleceu um sistema cooperativista,
com os músicos congregados em corporações musicais, lideradas
por um regente. Esse líder é quem arrematava os serviços com as
associações religiosas, cujo significativo poder financeiro advinha
das contribuições de seus irmãos professos, proporcionadas pela
dinâmica da mineração, ou com o Senado das Câmaras. O clero foi
apenas o elemento coordenador das manifestações culturais, visto que as associações religiosas é que assumiram a responsabilidade por todas as obrigações e despesas concernentes às igrejas e

5

CONCEIÇÃO, Wander. Desafinado – das cinzas da Acayaca à
bossa-nova. Belo Horizonte: Edições Mazza, No prelo.
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capelas, especialmente, a magnificência com que se realizavam as
festividades religiosas.
O mais comum era a corporação possuir uma sede, onde os músicos recebiam o ensino musical e executavam os ensaios. Caso contrário, os integrantes se reuniam na casa do regente para prática
de todas as atividades. Nesses locais é que ficava o arquivo da
corporação, razão pela qual Curt Lange relatou que, durante seu
trabalho de pesquisa, nunca encontrou partituras nas igrejas e
capelas, pois, apenas acabada a solenidade ou qualquer outra
obrigação musical, todas as partes vocais e instrumentais eram
reintegradas ao arquivo.6
Porém, Curt Lange deixou claro que o sistema cooperativista não
fora elaborado em Minas Gerais, como forma de melhor atender
aos seus músicos; ao contrário, provinha de um passado distante,
pois representava exatamente a preservação de uma tradição
musical italiana, nascida no século XVI:

O agrupamento profissional não foi um invento dos músicos mineiros, nem dos que anteriormente ao descobrimento das Minas atuaram no Nordeste brasileiro.
Tampouco foi português. Esta tradição nasceu na Itália –
referimo-nos à Igreja Católica – criando-se em 1585 sob
a proteção do Papa Sixto V a Congregatione Musicorum
Urbis sub invocatione S. Ceciliae, expandindo-se de Roma
para Espanha e Portugal ao findar o século XVI ou começo do XVII. E da península ibérica passou para o solo americano, para continuar aplicando-se o princípio da livre
associação dos interesses artístico-musicais. Em realidade, esta Congregação não foi outra coisa que uma Irman-

6

LANGE, Francisco Curt. Op. cit., 1979, v. I. p. 42.
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dade e, assim, foi interpretado na Espanha e em Portugal. Em Lisboa, plasmou-se na Real Irmandade de Santa
Cecília dos Cantores e Músicos, fundada em 1603, ereta
pelos artistas-músicos como exemplo vivo, presidida pelo
Rei, como protetor perpétuo, e pela nobreza, associada
notavelmente a esta corporação, que em verdade merecia ser chamada também cooperativa, porque o regente,
após uma festa realizada, repartia entre todos os haveres profissionais.7

Essa estrutura toda foi abalada no último quartel do século XVIII, quando adveio o colapso da mineração. Para se ter ideia
da crise financeira instalada, observem-se os números relativos à
produção de ouro em Minas Gerais: de 10.356 quilos de ouro no
período de 1736-1751, a produção caiu para 1.883 quilos no período de 1801-1820,8 situação que incidiu de forma imediata no
enfraquecimento vultoso da condição financeira das associações
religiosas, inviabilizando sua capacidade de contratarem músicos
profissionais, conforme era da tradição. Embora tenha iniciado na
década de 1760, esse processo foi gradativo, aprofundando-se, de
forma mais aguda, somente a partir do início da década de 1780.
Como consequência da situação exposta, um contingente
enorme de músicos mineiros foi obrigado a escolher outro ofício
para garantir sua sobrevivência, relegando a atividade musical a
um segundo plano, de maneira que pudesse ser executada nas
horas vagas. Por esse motivo, tornaram-se semiprofissionais, situ-

7

Idem. ibidem , p. 37.
In: FERNANDES, Antônio Carlos. O turíbulo e a chaminé – A ação do
bispado no processo de constituição da modernidade em Diamantina
(1864 –1917) . 2005. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. p. 47.
8
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ação determinante para o amadorismo que se foi estabelecendo
sobre a arte musical mineira no século XIX.
Contudo, uma atividade musical de excepcional qualidade, como
a que se verificou em Minas Gerais no século XVIII, não se iria
exaurir de maneira abrupta. Certamente, ela se perpetuaria pelos
séculos seguintes, ainda que não se mantivesse com a mesma
pujança. O enfraquecimento financeiro das associações religiosas,
praticamente, obrigou o sistema de formação dos músicos a se
reinventar no início do século seguinte.
O ensino e a prática da música, que eram ministrados no seio das
corporações musicais cooperativistas, transferiram-se para as bandas de música, que incorporaram os arquivos musicais antigos. O
desenvolvimento das bandas de música teve seu ritmo acelerado
no Brasil pela presença da Corte portuguesa, no reinado de Dom
João VI, que reproduziu os elementos culturais próprios da
modernidade oitocentista europeia, em especial, o incentivo à arte
musical, patrocinada pelo Estado. Ilustra bem essa afirmativa o
estudo de Dalmo da Trindade Reis:
Muito deve o desenvolvimento musical do Brasil ao entusiasmo e à ajuda de D. João VI durante o período em
que este trasladou a Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, e durante o qual ele difundiu e intensificou o estudo musical, criando escolas de canto, de instrumentos e
de composição, conseguindo, em pouco tempo, formar
um corpo de cantores e instrumentistas habilíssimos.
Trouxera D. João VI consigo, em 1808, a Banda da Brigada Real, que serviria de modelo para as muitas bandas
que viriam a ser fundadas no Novo Império.9

9

REIS, Dalmo da Trindade. Bandas de músicas, fanfarras e
bandas marciais . Rio de Janeiro: Casa Carlos Wehrs, 1962. p.
17.
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As bandas de música se proliferaram também em Minas
Gerais. Com o tempo, modernizaram-se e passaram a prestar diversos serviços sociais, adquirindo a importante responsabilidade
de funcionar como uma escola para capacitação do músico aprendiz, gerando novas habilidades e competências. Ganharam grande impulso após a Proclamação da República em 1822, pois coexistiram num ambiente de grande rivalidade, visto que várias delas começaram a ser mantidas pelos partidos políticos opostos do
período imperial, Conservador ou Liberal. As bandas de música
mineiras atraíram para si o compromisso da execução de música
para todos os ritos da liturgia católica, como era da tradição portuguesa, com grupos de músicos executando as músicas sacras
dentro dos templos e a banda inteira participando das celebrações externas, como alvoradas, vésperas, cortejos e procissões.
As bandas contribuíram ativamente também para o entretenimento social, atuando em bailes, quermesses e folguedos diversos,
além de que passaram a oferecer retretas nas praças públicas para
deleite da população, quase sempre aos finais de semana. Dessa
maneira, o Estado de Minas Gerais continuou se destacando como
um celeiro de excelentes músicos.
O advento da República, em 15 de novembro de 1889,
decretou o fim dos partidos Conservador e Liberal, mantenedores
de grande parte das bandas de música em Minas Gerais. Sem o
patrocínio para sua sobrevivência e enfrentando grandes dificuldades para se manterem ativas, um número significativo delas
sucumbiu imediatamente, ou adentrou o século XX já em estado
falimentar. Contudo, foram substituídas pelas bandas militares, que
logo depois se proliferaram no território mineiro.
Antes da República, a Força Pública de Minas Gerais era
organizada em corpo único, dotado de uma banda de música na
capital, Ouro Preto. Em 06 de maio de 1890, por conveniência do
serviço, o governador João Pinheiro da Silva resolveu dissolvê-lo e
determinou a divisão da Força Pública mineira em quatro Corpos
Militares, distintos e independentes, sediados em quatro cidades
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consideradas, na época, as mais importantes administrativamente e de maior grau estratégico no Estado. Ficou decretado que seria criada uma banda de música apenas no 1º. Corpo.10
Entrementes, ao longo do século XX, o número de Corpos
Militares foi aumentando, gradativamente, e vários deles foram
agraciados com uma banda de música também. Por esse mecanismo, o músico voltava a ter segurança e estabilidade para o exercício da atividade musical em Minas Gerais, sendo remunerado pelo
Estado, conforme a tradição portuguesa reiterada por Dom João
VI no Brasil, em 1808. Com seus músicos inseridos novamente em
um ambiente caracterizado pelo profissionalismo, as bandas militares incumbiram-se do compromisso de executar a música necessária ao preenchimento de todos os ritos da liturgia católica e
de executar a música solicitada pela sociedade civil, para
abrilhantar seus múltiplos eventos. Transformaram-se, pois, sem
favor algum, na principal instituição musical mineira do século XX,
que possibilitou o fenômeno musical do Brasil colonial, descoberto pelo musicólogo Francisco Curt Lange, se perpetuar até os dias
atuais em Minas Gerais, desdobrando-se em novas formas de apresentação.

A TRAJETÓRIA CENTENÁRIA DA BANDA DE MÚSICA DO 3º.
BATALHÃO – SEDIADO EM DIAMANTINA –

Especificamente em Diamantina, Francisco Curt Lange iniciou sua pesquisa em fevereiro de 1956, revigorando seu banco
de dados nas vezes em que voltou à cidade, quando foi nomeado

10

Ver. FERNANDES, Antônio Carlos; CONCEIÇÃO, Wander.
La Mezza Notte – o lugar social do músico diamantinense e as
origens da V esperata. 2. ed. Diamantina: UFVJM, 2007.
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especialista da UNESCO, dois anos depois. Foi nesse período que
ele conseguiu percorrer vários arquivos da administração colonial
e analisar os Livros de Termos, Receitas e Despesas, Batismos e
Óbitos das associações religiosas das cidades históricas mineiras,
de forma mais detalhada. Ao final, Curt Lange constatou uma intensa e variada atividade musical no antigo Arraial do Tijuco (atual cidade de Diamantina), interpretada e produzida por número
significativo de músicos altamente qualificados, em perfeita consonância com o profissionalismo e a qualidade da atividade musical exercida na Capitania de Minas Gerais. Durante o seu trabalho
de catalogação dos músicos que haviam atuado no Arraial do
Tijuco, ficou perceptível sua surpresa:

Dez regentes de Corporações musicais representam, com
um mínimo de cálculo, a presença duns 120 músicos permanentes e profissionalmente livres no Arraial do Tijuco,
inclusive tendo presente a possibilidade de terem servido diversos destes músicos com mais dum regente. A relação destes regentes de corporações musicais, responsáveis pelo repertório executado nos templos do Arraial,
constitui a mais eloqüente demonstração do progresso
excepcional que haviam atingido as atividades musicais
no ambiente religioso e social do Tijuco. Ao mesmo tempo é uma flagrante confirmação das nossas pesquisas
realizadas em Ouro Preto e outras cidades antigas de
Minas Gerais. A enumeração dos músicos-regentes do
Arraial do Tijuco nos conduz a mais um fato surpreendente, confirmatório do elevado nível da cultura musical
dos regentes-compositores e das suas inquietações para
manter-se inteiramente ao par dos acontecimentos musicais do velho mundo.11

11

LANGE, Francisco. Op. cit., 1965 , p. 56-57 .
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Ainda mais importante do que a constatação de um ambiente musical no Arraial do Tijuco condizente com o fenômeno
musical ocorrido em Minas Gerais no século XVIII, Curt Lange
descortinou, para o mundo, a figura do compositor José Joaquim
Emerico Lobo de Mesquita, considerado um dos maiores expoentes da música colonial do Brasil. Várias partituras das composições
que Lobo de Mesquita produziu durante os dois decênios que residiu no Arraial do Tijuco estavam na associação religiosa Pia União
do Pão de Santo Antônio. Faziam parte do acervo que pertencera
à banda de música denominada Corinho.
A expansão das bandas de música pelo território mineiro,
por influência da chegada da família Real no Brasil, atingiu também o Arraial do Tijuco. Em 1820, ainda que de forma incipiente,
já se tem notícia de uma corporação musical organizada nos moldes de uma banda de música em São João da Chapada, um dos
povoados diamantíferos do Arraial.12 Entre outras bandas circunstanciais que surgiram, a Banda Corão, fundada no período imperial, muito possivelmente antes de 1850, sob a tutela do Partido
Liberal, foi uma das mais importantes e longevas que atuaram em
Diamantina. Sua congênere, grande rival, também longeva e não
menos importante, foi a Banda Corinho, fundada em 1º. de dezembro de 1852, sob a tutela do Partido Conservador.13
Exatamente pelo seu caráter longevo, possibilitado pelo
patrocínio dos partidos políticos do Império, essas duas bandas
apossaram-se de acervos de partituras das antigas corporações
cooperativistas que eram mantidas pelas associações religiosas

12

Ver: FERNANDES; CONCEIÇÃO. Op. cit., 2007.

BAT – Jornal A Idéa Nova , Diamantina, Anno VI, n. 295, p. 1, col. 3,
3 dez. 1911. AAPSTA – Jornal Voz de Diamantina , Ano LII, n. 9, p. 2,
col. 3, 1º. dez. 1957.
13
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leigas. Naturalmente, assumiram a execução da música para todos os ritos da liturgia católica e para os festejos maiores, com
suas respectivas procissões, conforme era da tradição. Assumiram, também, a música para suprir as diversas necessidades particulares da sociedade civil. Com o fim do período imperial, começaram a sair de cena, pelas dificuldades decorrentes da falta de
patrocínio, no momento preciso em que ocorreu a formação da
Banda de Música da Polícia Militar em Diamantina, sustentada
pelo Estado.
Dos quatro Corpos Militares criados em Minas Gerais no ano de
1890, apenas o de Diamantina permaneceu na mesma sede. O 1º.
Corpo foi criado em Ouro Preto, que desfrutava do status de capital do Estado. Em razão da mudança da capital, foi transferido para
Belo Horizonte em 1897, ficando alojado em instalações bastante
precárias na Hospedaria de Imigrantes, por cerca de dois anos, até
conseguir sua sede própria.
O 2º. Corpo foi criado em Uberaba. Por conveniência do serviço,
foi transferido para Belo Horizonte, em 26 de agosto de 1903, pelo
Decreto nº. 1.631 exarado pelo presidente do Estado, Francisco
Antônio de Salles. Mas, em 18 de julho de 1911, pelo Decreto nº.
3.218, exarado por Júlio Bueno Brandão, também presidente do
Estado, foi transferido novamente, dessa vez, para Juiz de Fora,
por empenho dos comerciantes da cidade junto ao governo mineiro.
O 3º. Corpo foi criado em Juiz de Fora. Porém, por conveniência
do serviço, foi transferido pelo presidente do Estado, Crispim
Jacques Bias Fortes, para Barbacena, por meio do Decreto nº. 886,
de 19 de dezembro de 1895. Contudo, foi extinto em 08 de agosto
de 1898, como parte das medidas de contenção de gastos
efetuadas pelo governo do Estado. Em conseqüência disso, o 4º.
Corpo, criado em Diamantina, passou a 3º., pelo Decreto nº. 1.356,
de 25 de janeiro de 1900, exarado por Francisco Silviano de Almeida
Brandão, presidente do Estado. Em 1946, passou a se chamar 3º.
Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.14
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A Banda de Música do 3º. Batalhão, sediado em Diamantina, foi
criada de forma oficiosa, em 1891, pelo militar músico, sargento
João Batista Teixeira. Posteriormente, tornou-se oficial, como outras tantas bandas, que foram sendo criadas em outros batalhões,
dentre os diversos em que se subdividiu a Polícia Militar de Minas
Gerais. Exatamente por se ter preservado desde o início da República, não obstante tenha passado por algumas fases de inatividade em dado momento específico, como durante os períodos revolucionários de 1930 e 1932, a Banda de Música do 3º Batalhão da
Polícia Militar é a mais antiga corporação musical militar do Estado de Minas Gerais.
Para organizá-la, João Batista Teixeira recrutou músicos das bandas civis Corão e Corinho. A fundação da Banda de Música do 3º.
Batalhão incidiu diretamente na desativação da Banda Corão logo
depois, em razão desta ter ficado bastante reduzida, como
consequência da retirada de diversos dos seus componentes. Seu
acervo de partituras foi repassado para a banda militar.15 Quanto
à Banda Corinho, foi dissolvida, oficialmente, em setembro de
1916. Em estado falimentar, ainda atuou em alguns eventos na
cidade até o início da década seguinte. Com o encerramento de
suas atividades de forma definitiva, seu maestro, João
Nepomuceno Ribeiro Ursini, doou o acervo de partituras da banda para a associação religiosa Pia União do Pão de Santo Antônio.16

14

Ver: FERNANDES; CONCEIÇÃO. Op. cit., 2007
Ver: DIAS, Marie Therese Odette Ernest. Música em
Diamantina no século XIX. Diamantina: 14º Festival de Inverno da UFMG, 1981. (Ensaio). Mímeo.
16
Ver: FERNANDES; CONCEIÇÃO. Op. cit., 2007.AAPSTA – Jornal
Pão de Santo Antônio , Diamantina, Anno X, n. 25, p. 2, col. 1 - 2, 24 set.
1916 – Anno X, n. 26. p. 3.col. 4. 1 out. 1916. // Jornal Voz de Diamantina,
Diamantina, Anno IV, nº. 14, p. 1, col. 3-4, 8 dez. 1939. – Ano LIV, n. 12,
p. 1, col. 1-2, 4 mar. 1956. AHEAD – Jornal A Estrella Polar
, Diamantina, Ano LIV, n. 9, p. 4, col. 3, 4 mar. 1956.
15
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Extintas as bandas civis em Diamantina, a Banda de Música do 3º.
Batalhão é que assumiu a responsabilidade de manter a tradição
de se executar a música para os ritos da liturgia católica e para as
demais cerimônias religiosas que preencheram o imaginário social da comunidade diamantinense, ao longo de todo o ano civil,
durante o século XX. As associações religiosas da Igreja Católica
continuaram promovendo as festas dedicadas aos santos ou às
santas de sua devoção, como era de costume. Habitualmente, as
festas católicas mais importantes realizadas em Diamantina eram
as seguintes:
No mês de janeiro: Festa de São Sebastião, na Igreja Matriz
de Santo Antônio, a Sé Catedral. No mês de fevereiro: Festa de
Nossa Senhora da Luz, na Igreja da Luz, e Festa de Nossa Senhora
do Parto, na Igreja do Amparo. No mês de março: Festa de São
José, na Sé Catedral. No mês de abril: Festa de Nossa Senhora das
Dores, na Igreja do Bonfim. No mês de junho: Festa de Santo Antônio, concomitantemente, na Sé Catedral e na Capela da Pia União
do Pão de Santo Antônio, após a fundação desta associação no
Bairro do Rio Grande em 1901; Festa do Sagrado Coração de Jesus, após a instalação do bispado, inicialmente na Sé Catedral e, a
partir de meados do século XX, na basílica de mesmo nome
edificada no Largo Dom João. No mês de julho: Festa de Santa
Isabel, na Capela da Santa Casa de Caridade; Festa de Nossa Senhora do Carmo, na Igreja do Carmo, e a Festa de São Vicente de
Paulo, cuja procissão passou a sair do seminário, depois de sua
edificação, em direção à Sé Catedral. No mês de agosto: Festa de
Nossa Senhora das Mercês, na Igreja das Mercês. No mês de setembro: Festa de Nossa Senhora do Amparo, na Igreja do Amparo.
No mês de outubro: Festa de São Francisco de Assis, na Igreja de
São Francisco, e Festa de Santa Terezinha do Menino Jesus, na Igreja
do Carmo. No mês de novembro: Festa de São Miguel e Almas, na
Sé Catedral. No mês de dezembro: Festa de Nossa Senhora da Conceição, na Igreja de São Francisco.
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Além dessas festas mencionadas, sempre foram habituais
em Diamantina a Festa do Divino Espírito Santo, realizada na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, e a Festa de Nossa Senhora do
Rosário, realizada na igreja dessa irmandade. A Festa do Divino,
para celebrar o domingo de Pentecostes, na maioria das vezes era
realizada ao final do mês de maio. A Festa do Rosário, originalmente realizada no primeiro semestre, transferiu-se para o mês
de outubro, posteriormente.
Tradicionalíssimas, as festas maiores, realizadas na Igreja
Matriz de Santo Antônio, mantiveram um padrão, preservando
características remotas, que também se perpetuaram pelo século
XX. A celebração da Semana Santa, com as procissões do Triunfo,
no Domingo de Ramos, representando a entrada de Cristo em Jerusalém; a procissão de Nosso Senhor dos Passos, representando
os sete passos de Cristo até o calvário e o seu encontro com Nossa
Senhora; a procissão do Enterro, na Sexta-Feira da Paixão, com
representação da morte e paixão de Cristo, e a procissão da Ressurreição, no domingo seguinte. A outra festa conservada na tradição foi a do Santíssimo Sacramento para celebrar a Eucaristia,
com a procissão de Corpus Christi, realizada quarenta dias depois
da ressurreição. Todas as festas religiosas recebiam o concurso da
Banda de Música do 3º. Batalhão.17
Não obstante algumas dessas festas guardassem características muito peculiares, as linhas gerais de sua celebração podem ser assim destacadas: eram precedidas de novenas noturnas,
período em que se cumpria o preceito do canto do Magnificat, na
maioria delas. Os setenários precediam as festas de São José e de
Nossa Senhora das Dores e as trezenas precediam a Festa de Santo Antônio. Perpetuou-se o costume de se promoverem

17

CONCEIÇÃO, Wander. Desafinado. Op. cit., No prelo.
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barraquinhas e quermesses em algumas dessas festas, durante o
período precedente.
Habitualmente, a Banda de Música do 3º. Batalhão sempre foi parte integrante das festas religiosas, com vários de seus
músicos executando os cantos dos ritos litúrgicos, os motetos,
ofertórios, ladainhas etc, no interior dos templos. Muitas vezes, a
banda percorria as ruas centrais da cidade durante a madrugada
tocando a alvorada, desde o início dos setenários, novenas ou
trezenas, até o dia oficial da festa. Na penúltima noite, realizavase a cerimônia de levantamento do mastro, sobre o qual era afixada uma bandeira, estampada com a imagem do santo homenageado. Recebendo a assistência do mordomo do mastro, a solenidade era abrilhantada também com a banda de música, com o tradicional repique de sinos e com estouro dos fogos de artifício, compostos por numerosas salvas, luminárias carregadas de cores, foguetes de assobio e girândolas diversificadas.
No dia oficial de cada festa, era comum alguns músicos da
Banda de Música do 3º. Batalhão participarem da missa cantada,
ainda de madrugada, logo depois da alvorada. A procissão saía ao
final da tarde, com grande acompanhamento de fiéis, carregando
velas e archotes. O cortejo se fechava com o andor conduzindo a
imagem do santo festejado, seguido pela banda de música. As
demais associações religiosas se faziam representar por intermédio de seus irmãos professos vestidos com suas opas e hábitos
talares, levando suas insígnias e seus estandartes. Era bastante
comum encerrar-se a última noite das festas com o canto do Te
Deum na igreja, oportunidade em que vários músicos militares
participavam. Há que registrar também a contribuição da Banda
de Música do 3º. Batalhão em festas religiosas de outras cidades
que faziam parte da jurisdição do arcebispado, notadamente, nas
regiões norte e nordeste de Minas Gerais.
Quanto à tradição de se produzir música para o entretenimento da sociedade, uma das manifestações culturais mais frequentes, e que permaneceu por período longevo em Diamantina,
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foi a apresentação de retretas, que eram concertos populares realizados em praça pública, muitas vezes nos coretos erguidos em
várias cidades mineiras para abrigarem as bandas. A Banda de
Música do 3º Batalhão deu continuidade a essa cultura, herdada
das bandas civis anteriores. O apogeu dessas retretas ocorreu durante as décadas de 1930 e 1940.
Em 1928, a Banda do 3º. Batalhão passou por grande
reformulação, quando o sargento João Júlio Costa foi nomeado
seu regente. Enviado pelo comandante do 3º. Batalhão da Polícia
Militar em diligência ao norte do Estado de Minas Gerais e ao sul
do Estado da Bahia, de 23 de maio a 18 de junho daquele ano,
João Costa recrutou músicos para iniciarem a carreira militar, ingressando-se automaticamente no corpo da banda de música,
nomeados músicos de 3ª classe. Ainda naquele ano, a Banda de
Música do 3º. Batalhão retomou a tradição da execução de retretas
para a população diamantinense. Contudo, seu nível técnico ganhou excelência somente a partir de meados da década seguinte,
quando grande parte de seus componentes conseguiu atingir o
status de músico de 1ª classe. Nesse período, houve meses em
que as apresentações de retretas eram semanais.18
O sucesso de sua reestruturação deveu-se ao trabalho do
maestro capitão Elviro do Nascimento, diretor geral das bandas
de música da Polícia Militar de Minas Gerais, a quem todas as bandas militares eram subordinadas. Considerado um dos melhores
alunos do diamantinense Francisco Nunes, no Conservatório Mineiro de Música, o capitão Elviro do Nascimento dirigia a instrução musical das bandas militares e todo o processo de classificação de seus músicos em 1ª, 2ª e 3ª classes. Criou um corpo
orfeônico em cada banda militar. Sua especial dedicação à Banda
de Música do 3º. Batalhão foi fundamental para que essa

18

Ver: FERNANDES; CONCEIÇÃO. Op. cit., 2007
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corporação conseguisse ocupar uma posição de destaque entre
outras congêneres, durante a segunda metade da década de 1930,
sendo considerada, em dado momento, a principal Banda de Música da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, composta por
um efetivo que chegou a 45 elementos.19
A Banda de Música do 3º. Batalhão estreitou relação profícua também com o desenvolvimento do cinema em Diamantina.
O primeiro cinematógrafo, da marca pathé, foi instalado em um
prédio na antiga Rua do Comércio, atual Rua Campos Carvalho.
Em frente ao cinema, no dia 25 de março de 1909, inaugurou-se o
Jardim High-Life, mobiliado com cadeiras e mesas, onde foi
construído um coreto para abrigar uma orquestra que executasse
música antes das sessões. A Banda do 3º. Batalhão atuou naquele
espaço, rivalizando com as orquestras Lyra Diamantinense e Flor
do Baile, que foram mais frequentes. O Cinema Pathé mudou-se
para a Rua Direita em março de 1914, tendo o seu nome alterado
para Cinema Teatro Santa Isabel. A partir dessa época, embora
sempre fosse contratado um pianista para animar as cenas na tela
do cinema mudo, por diversas vezes formou-se uma orquestra para
atuar nos intervalos das sessões, como também animar as cenas
na tela, quando adequado. Vários músicos da Banda de Música do
3º. Batalhão fizeram parte dessas orquestras, desde as primeiras
constituídas até a orquestra derradeira, junto com a pianista Maria da Conceição Reis, no interstício das décadas de 1920 e 1930,
quando, enfim, o cinema falado chegou a Diamantina.20
Se por um lado, o cinema já não mais necessitava de orquestras para a animação das cenas na tela, por outro lado, a exemplo das capitais mais progressistas do país, em Diamantina fora
disseminada também a cultura das jazz-bands, com instrumentos

19
20

Ver: Idem, ibidem.
Ver: CONCEIÇÃO, Wander. Desafinado . Op. cit., No prelo.
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de sopro, banjo e bandolim. Logo após a Primeira Guerra Mundial, desenvolveu-se grande parceria comercial entre o Brasil e os
Estados Unidos. Em consequência direta dessa relação, os gêneros musicais criados por produtores norte-americanos, como o
blue, o ragtimes e o fox, disseminaram-se no Brasil. O crítico musical brasileiro José Ramos Tinhorão, ao discorrer sobre essa influência, afirmou o seguinte:

[...] para reproduzir tais gêneros musicais da forma mais
próxima com que soavam em seu país de origem, os músicos brasileiros foram levados a adotar o tipo de formação orquestral a eles ligado, o chamado JAZZ-BAND, o que
obrigava a importar o instrumento básico: a bateria compacta inventada pelos negros do Sul dos Estados Unidos,
à base de caixa, surdo, pratos e bumbo com pedal, o que
permitia diferentes efeitos sonoros conforme o emprego
de baquetas ou vassourinhas metálicas na percussão.21

Entretanto, no Brasil, não primavam, necessariamente, por
um repertório focado estritamente na linguagem do jazz. As jazzbands eram muito mais um sinônimo de modernidade, refletida
na maneira uniforme de se trajar, com sapatos de verniz brilhante, calça com vinco, paletó e gravata-borboleta. Surgiram no Rio
de Janeiro em 1922 e se multiplicaram por todo o país, rapidamente.22 Em 1927 já se formava uma jazz band em Diamantina,

21

TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira .
São Paulo: Editora 34, 1998. p. 252.
22

Idem, ibidem, p. 253. ACQUARONE, F. História da música brasileira .
Rio de Janeiro: Editora Paulo de Azevedo Ltda., 1948. p. 308.
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muito possivelmente com músicos civis. No início da década de
1930, os músicos da Banda do 3º. Batalhão adquiriram uma bateria e organizaram sua jazz-band, para atender a festas particulares, bailes e convocações sociais diversas.
Na década de 1940, novas formas de entretenimento surgiram em Diamantina. Em 1941, a alta sociedade local fundou o
Clube Acayaca. Em 1945, alguns comerciantes se agregaram e fundaram o Clube União Democrata, que teve duração apenas de cinco anos. Mas, ao final da década seguinte, um grupo de funcionários dos Correios e Telégrafos fundou novo clube social, ao qual
deram o nome de ASSEDI – Associação dos Servidores Públicos
Civis de Diamantina. Os músicos militares tiveram participação ativa
nesses clubes, embalando seus bailes, horas dançantes, festas e
carnavais. Especificamente na época do carnaval, esses músicos
embalaram também os blocos caricatos diurnos, sendo o “Sapo
Seco” o mais longevo deles.
A jazz band formada pelos músicos da Banda de Música
do 3º Batalhão seguiu ativa até meados da década de 1960, quando, por influência dos Beatles e dos Rolling Stones, o movimento
da Jovem Guarda explodiu no Brasil. Naquela oportunidade, uma
dezena de conjuntos musicais espalhou-se por Diamantina, alimentados agora por guitarras e contrabaixos, instrumentos elétricos.
Alguns componentes da Banda de Música do 3º Batalhão fundaram o conjunto “Comandante Sudário”, que depois passou a se
chamar “Os Continentais”, atuando até meados da década de 1970,
quando encerrou suas atividades com o nome de “Som W”.23
Além dos clubes sociais, e dos outros salões opcionais onde
se promoviam horas dançantes, um espaço notável de entretenimento foi criado em Diamantina com a construção de uma unida-

23

Ver: CONCEIÇÃO, Wander. Desafinado . Op. cit., No
prelo.
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de da Praça de Esportes Minas Gerais, franqueada ao público em
outubro de 1944. Essa obra fazia parte do plano do governo mineiro de difusão do esporte em seu território, alinhando-se a uma
política nacional de fomento ao desenvolvimento da educação física, deflagrada pelo governo federal. Para tanto, o governo estadual escolheu o Minas Tênis Clube para funcionar como paradigma
de suas políticas esportivas. Entrementes, seria necessário que o
governo se associasse a uma instituição que tivesse um corpo forte, constituído pelo vigor e pela solidez essenciais para a consolidação de um projeto de tamanha magnitude. Assim definido, o
governo mineiro resolveu estabelecer uma parceria com a Polícia
Militar.
Em Minas Gerais, não havia escolas de Educação Física,
mas a polícia mineira, a partir da criação do Departamento de Instrução, passou a contar com sargentos formados no Curso de
Monitores de Educação Física. Vários desses profissionais participaram dos cursos especializados ministrados pelo Minas Tênis Clube, graduando-se também como técnicos e professores de natação, voleibol e basquetebol, para melhor conduzirem a difusão do
esporte nas praças construídas nas 26 zonas esportivas em que
fora dividido o Estado.
Para a unidade de Diamantina, foi enviado o sargento
Anatólio Alves de Assis. Homem extremamente obstinado, Anatólio
extrapolou bastante suas funções de sargento instrutor, sobressaindo-se como excepcional educador; um homem determinado,
aguerrido, perseverante e disciplinado, que se notabilizou como a
grande referência para a juventude diamantinense, durante as duas
décadas em que atuou na Praça de Esportes. Formou grandes nadadores em Diamantina e vários desses atletas ajudaram a natação juvenil e infantojuvenil de Minas Gerais a sagrar-se campeã
brasileira, durante 11 anos consecutivos. Levou a equipe feminina
de voleibol de Diamantina a ser a mais temida agremiação do interior mineiro, sagrando-se campeã do interior por inúmeras vezes, sob o comando de José Corsino Dias. A equipe feminina de
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voleibol chegou ao título de campeã estadual em 1960, ao bater a
equipe campeã da capital, o Clube Atlético Mineiro, em final memorável, realizada em Diamantina. Os grandes torneios de natação e os grandes jogos de voleibol, quando realizados na Praça de
Esportes local, eram embalados pela Banda de Música do 3º Batalhão.
Além de suas funções esportivas, Anatólio desenvolveu
trabalho notável de caráter social, cultural e educacional. Interagiu
com os estabelecimentos de ensino, promovendo competições
culturais entre seus alunos. Promoveu festivais com danças folclóricas dos diversos estados da federação, tudo a caráter, com as
roupas típicas de cada região. Organizou quadrilhas juninas com
fogueiras e barraquinhas, e realizou muitos bailes carnavalescos.
Todos esses eventos, que superlotavam as quadras da Praça de
Esportes, recebiam o nobre concurso da Banda de Música do 3º.
Batalhão.24
A criação de um órgão oficial dedicado ao ensino e à propagação da arte musical em Diamantina, por iniciativa estatal,
apenas se efetivou por meio da Lei nº. 811, em 13 de dezembro
de 1951, quando Juscelino Kubitschek era governador do Estado
de Minas Gerais. Contudo, o Conservatório Estadual de Música
Lobo de Mesquita somente viria a ser instalado em 31 de outubro
de 1970. Até essa data, o ensino da música em Diamantina dependia, em grande parte, da contribuição de músicos da Banda de
Música do 3º. Batalhão. Alguns de seus componentes foram, inclusive, professores do conservatório por algum tempo.25
Na década de 1990, quando Diamantina se candidatou ao título
de Patrimônio Cultural da Humanidade, formou-se uma comissão
composta por diversas pessoas de notório saber, para elaborar um

24
25

Ver: Idem, ibidem.
Ver: FERNANDES; CONCEIÇÃO. Op. cit., 2007.
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ensaio histórico estratégico, sobre o qual o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) pudesse desenvolver um
dossiê com as justificativas oficiais da candidatura, para ser entregue à UNESCO. Entre essas pessoas estava o monsenhor Walter
de Almeida, oficial capelão do 3º. Batalhão da Polícia Militar, grande
conhecedor tanto da história da Polícia quanto da Igreja Católica.
Suas indicações foram determinantes para a definição das justificativas.
Monsenhor Walter fora nomeado diretor presidente da associação religiosa Pia União do Pão de Santo Antônio no dia 15 de janeiro de 1956, em Assembléia Geral.26 Portanto, foi ele quem recebeu Francisco Curt Lange no Pão de Santo Antônio em fevereiro
daquele ano e teve a oportunidade de acompanhar todo o trabalho de pesquisa desenvolvido pelo musicólogo alemão em
Diamantina. Convivendo por cerca de dois meses com Francisco
Curt Lange, o monsenhor Walter tinha ciência de que a música era
o elemento artístico, de influência europeia, de maior
expressividade que, por intermédio dos portugueses, estabeleceuse e perenizou-se no território mineiro e, especialmente, em
Diamantina.
A necessidade de preservação dessa musicalidade singular para
conhecimento das gerações futuras se consagrou como um dos
argumentos fortes que pesaram, com muito vigor, para que
Diamantina recebesse o título universal. Nesse sentido, o
monsenhor Walter de Almeida sugeriu a volta da Banda de Música do 3º. Batalhão para as sacadas da cidade, como atração cultural a ser recuperada e oferecida dentro do novo contexto que se
delineava. Era de seu conhecimento a tradição da banda executar
a fantasia La Mezza Notte, popularmente conhecida como “O Anjo
da Meia Noite”, durante as retretas realizadas em Diamantina, com

26

AAPSTA. Voz de Diamantina . Ano LIV, 19 de fevereiro de 1956, nº. 27,
p. 01, col. 3 – 5.
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grande frequência, nas décadas de 1930 e 1940. Sua melodia oferece aos instrumentistas a possibilidade de executarem os solos
em uma situação bastante parecida com um sistema de pergunta
e resposta, como se os músicos estivessem praticando uma provocação, um duelo, um desafio musical, com destaque, sobretudo, para os trompetes, trombones e bombardinos. Esse efeito ficava ainda mais evidente quando se efetuava a separação de músicos nas sacadas para executá-la, costume que foi introduzido na
Banda de Música do 3º. Batalhão ao final do século XIX, por João
Baptista de Macedo, o maestro Piruruca.27
Enviado o ensaio histórico estratégico para o IPHAN, e estando a
cidade em plena campanha para aquisição do título junto à
UNESCO, o Ministério da Cultura marcou o lançamento do Programa Nacional de Turismo Cultural para o dia 16 de agosto de 1997,
em Diamantina. Surgia aí a grande oportunidade dos músicos militares retornarem para as sacadas, celebrando a hora vesperal,
conforme tradição iniciada pelo maestro Piruruca em tempos remotos, quando ainda não havia luz elétrica na cidade. Para aquela
apresentação, que acabou acontecendo no período noturno, a
Banda Mirim, mantida pela prefeitura, uniu-se à Banda de Música
do 3º. Batalhão. Desse modo, a manifestação cultural conhecida
como “O Anjo da Meia Noite”, acabou transformando-se no atrativo turístico denominado “Vesperata”, que se impôs como o mais
importante produto artístico que sustenta a economia de
Diamantina, desde então.
Pelo exposto, fica evidente que a Banda de Música do 3º. Batalhão da Polícia Militar destacou-se como a mais importante instituição musical de Diamantina, durante todo o século XX. Funcionou como o grande elo que trouxe, até os dias atuais, os reflexos
do fenômeno musical ocorrido no território mineiro no século XVIII.

27

Ver: FERNANDES; CONCEIÇÃO. Op. cit., 2007.
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Portanto, pela história singular brilhante, construída ao longo de
seus 130 anos de existência, a Banda de Música do 3º. Batalhão
da Polícia Militar já adquiriu, por direito, o status de Patrimônio
Cultural do Estado de Minas Gerais, um bem imaterial singular,
que tem de ser preservado e salvaguardado, para o conhecimento
das gerações pósteras.
Diamantina – MG. Inverno de 2021.
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ETA POVO FESTEIRO
E
VIVINA DA SAIA RODADA

Maria Agripina Neves
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

1.ETA POVO FESTEIRO

Recebi um convite para participar. Convite irrecusável,
pois era a primeira vez que tinha contato direto com os
integrantes daquele curioso acontecimento. Já tinha ouvido falar dele, porém, desconhecia o seu sentido real. Não
201

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

201

10/08/2021, 17:35

teve escapatória, senão aceitar o convite e me preparar
para as surpresas que viriam.
A primeira delas foi uma algazarra de crianças na rua
em plena madrugada e sozinhos, nenhum adulto os conduzia. Pensei cá com meus botões, que estranho, o que
fazem tantas crianças na rua essa hora? Segui até o endereço onde ocorreria a peripécia. Bruto susto, portas fechadas e a meninada não estava mais por perto, haviam
sumido num piscar de olhos. Voltar para casa, nem pensar, eu nem tinha dormido aquela noite e quando abri a
minha porta para apanhar o carro que me levaria, tive de
me livrar de um caroneiro insistente e oferecido. Por fim,
eu e a companheira que havia me levado nos
confabulávamos sobre a atitude que deveríamos tomar,
quando percebemos novo contingente de crianças rumo
a algum lugar e decidimos segui-las e ver no que dava. E
deu-se uma das grandes maravilhas de uma comunidade
inteira.

Ao seguir as crianças, me deparei com uma grande mesa
de comes e bebes, tinha de tudo, feijão de tropeiro, caldos variados de feijão, mandioca, abóbora, cachorro-quente, pães, bolos, salgadinhos, frutas, café, leite, refrigerantes. Todos se servindo, se deliciando com aquelas iguari202
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as. Pensei comigo, deve ser por isso que a meninada não
perde. Mas, não era o único motivo, outros ainda estavam
a caminho.
Dali, seguiram para outro espaço, ladeira acima, num
ritmo frenético, admirei, ver pais e mães com crianças de
colo adormecidas naquele cortejo, cuja comunidade eram
os protagonistas daquela aventura, que eu ainda desconhecia a finalidade e o encerramento. Outras surpresas
vieram ao perceber, em plena matinada muitos idosos nas
janelas, portas e varandas, aguardando a passagem do
cortejo juntamente com seus familiares ou cuidadores.
Nessas moradias, o cortejo parava e fazia continências aos
expectadores que ali se achavam, uns sorriam, acenavam,
outros chegavam às lágrimas, emocionando também os
demais presentes.
Eis, que de repente, nova mesa surge no terreiro de
uma casa, tento entrar para conhecer o ambiente e alguém diz: - aguarde, daqui a pouco todos vão poder entrar, tentei argumentar, que queria apenas conhecer e registrar o espaço e o acontecimento, entretanto, o responsável pela entrada, educadamente me fez ver, que havia
ali, um tratado feito anteriormente, não pelos donos da
casa, mas pela comunidade. Foi o que melhor aconteceu,
esperei e quando os puxadores do cortejo saiam, fui convidada a ingressar no recinto e pude ver, o respeito de todos, especialmente das crianças que alegremente, se
deliciavam com as guloseimas oferecidas, até continuarem
novamente o trajeto.
Vi o dia amanhecendo e todos com animação total, ainda no lusco-fusco, os fogos anunciavam a chegada em cada
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novo percurso. E, após percorrer todas as ruas, degustar
as delícias da gastronomia tradicional em mais duas ou
três paradas, perceber a força e a união daquele grupo. Já
beirando, as oito horas da manhã, voltei com a maioria
para o ponto de partida, que inicialmente, eu havia encontrado fechado. Isto, por ter me atrasado, pois segundo
o principal representante do evento: -Horário marcado, é
para ser cumprido, assim que deu três horas da madrugada, nós saímos. A senhora chegou atrasada, por isso as
portas estavam fechadas e me explicou que esse movimento é esperado todos os anos e acontece da seguinte maneira.
A madrugada ainda vai alta e os integrantes já estão
apostos, ao que parece, nem dormem, também não se
cansam, tanto os participantes diretos, quanto os convivas e adeptos. Afinal, é grande o desgaste físico e emocional de quem desconhece a realidade daquele povo. Que
motivo os impulsiona? Crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos irmanados no mesmo porvir. Será uma necessidade temporária ou permanente? Não importa o motivo,
a união e a alegria são as principais marcas. Passados alguns meses revivi a mesma história, com o mesmo povo,
tendo porém, outros puxadores do cortejo.

O que descrevi aqui, foi fato realmente vivido por mim
no distrito de Passagem em Mariana, Minas Gerais. Esse
evento integra a festa das duas centenárias Corporações
Musicais, presentes no distrito – Banda de Santa Cecília e
Banda de São Sebastião. Uma ocorre no início do ano, no
entorno do dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, patrono
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de uma das bandas. E a outra tem lugar, próximo ao dia 22
de novembro, dia de Santa Cecília, patrona da outra banda.

É a Alvorada Festiva, cujos puxadores do cortejo são
integrantes das bandas, que sobem e descem as ruas, tocando dobrados e outros ritmos por todo o distrito de
Passagem com seus diversos instrumentos, e sendo uma
comunidade pequena, a integração é geral. Me referi aos
motivos da participação das crianças, é que a maioria delas, integram as bandas como aprendizes ou parentes dos
músicos. Quanto aos idosos e doentes, que mesmo com
toda a delicadeza do momento esperavam o cortejo das
bandas, em geral foram integrantes das bandas até épocas recentes, e naquele momento tolhidos pela idade ou
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por enfermidades ficam à espera para ver a Banda passar
e receber dos músicos o agraciamento como o toque de
um dobrado ou outra melodia da preferência daqueles
assistentes. As reverências aos idosos e doentes, se estende às mulheres que se encontram na mesma situação, mas,
que se não são integrantes diretas das bandas, outrora,
muito colaboraram para o bom andamento das festividades em louvor a Santa Cecília e São Sebastião, patrono das
duas bandas.
Todos participam dos festejos seja na organização da
parte religiosa, no apoio à constante formação musical e
indiretamente, conta com o restante dos moradores, adeptos e admiradores das bandas presentes na longa caminhada, o serviço dos comes e bebes, a cada ano em uma
residência, beneficiando a todos que fazem o percurso.
Interessante comentar que, segundo os informantes,
durante longa data, as duas bandas rivalizaram. Uma, não
tocava próximo da outra. No roteiro da Alvorada Festiva
excluía-se a rua onde se localizava a sede da outra. Porém,
ambas mesmo sendo associações sociais e culturais, tem
também caráter religioso, celebram seus aniversários sempre com cerimônias litúrgicas e para-litúrgicas aos seus
patronos, onde a Igreja Católica e o clero responsável pelo
distrito participa ativamente de todo o processo, levandose em conta, que também os corais que cantam na igreja,
em sua maioria, integram pessoas das duas corporações
musicais. Motivo que fez os integrantes das duas
corporações refletirem e se irmanarem, acabando as
pendengas e se tornando parceiras.
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No ano de 2008, pela primeira vez, a Banda Santa Cecília foi convidada a participar das festividades em honra a
São Sebastião. Afinal, o propósito de ambas é levar alegria, felicidade, união e música ao povo do distrito de Passagem.
Esse é só o começo da festa, nos dias que antecedem
das celebrações religiosas as corporações promovem bailes abertos à toda a comunidade antes e o encerramento
sempre se dá com música e dança também. Só quem acompanha de perto, é capaz de falar da grandeza das festas
das bandas musicais de Passagem de Mariana. É preciso
ver para crer.
No dia da festa, muitos são os passagenses ausentes
que retornam para rememorar o passado, louvar os
patronos das duas bandas, rever parentes e amigos e acima de tudo, revitalizar a fé e manter as tradições.
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UM POUCO DA HISTÓRIA DAS DUAS CORPORAÇÕES
MUSICAIS

A Banda Santa Cecília
Como disse acima, o distrito de Passagem de
Mariana, assim como o de Cachoeira do Campo no Município de Ouro Preto, entre outros, foi abençoado com duas
grandes corporações musicais. Ambas centenárias e envolvem quase todos os moradores do distrito.
A de Banda Santa Cecília teve início em 1899, sendo
o músico Francisco Cavalcanti, o responsável pelo ensino
de música aos jovens passagenses e também pela fundação dessa União Musical, juntamente com seus alunos e
outros amantes da boa música. Os instrumentos dessa
corporação só chegaram em 1900 e contou com o benemérito Sr. Hugo Sabino, que doou o valor correspondente
para a aquisição dos mesmos, ocasião em que definiram o
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nome e o lançamento daquela corporação, para o dia de
Santa Cecília, Padroeira dos Músicos. Tão logo ocorreu o
lançamento, elegeu-se a primeira diretoria, tendo como
presidente o seu grande benfeitor financeiro.
Através de muito trabalho com festas, quermesses,
rifas e leilões, a associação adquiriu sede própria e continua proporcionando auxílio aos integrantes carentes, conforme as possibilidades da associação, além de levar alegria ao povo marianense e visitantes, não só nas alvoradas, como nas retretas e nos inúmeros eventos culturais
do distrito e do município de Mariana e seus arredores.
A Banda São Sebastião
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Também centenária, a Banda São Sebastião foi criada pelos funcionários que atuavam na extração de ouro
na Mina da Passagem. Esses já haviam criado uma Associação Beneficente Operária destinada a amparar os menos
privilegiados. A obtenção de fundos para manutenção da
instituição perpassava pela organização de festas e bailes,
cuja música ficava a cargo das corporações musicais de
Mariana e seus arredores. Para atender essa demanda,
surgiu a idéia da fundação de uma associação musical.
Fundada em 1910, ela funcionou nos primeiros vinte anos
como parte do grupo beneficente que a originou, com o
nome de Banda de Música Operária.
A conquista da autonomia veio após o término do
grupo que a criou, quando a associação musical adotou
São Sebastião como patrono, e também como denominação. Reconstruíram a sede e permanecem ali, no mesmo
lugar onde a criaram, formando novos músicos, fazendo
seus eventos e até velando o corpo dos membros e benfeitores falecidos.
Nos fins do século XX, no ano de 1992, os músicos
resolveram construir uma pequena capela anexa à sede
da banda, tendo como titular São Sebastião, onde às terças-feiras os devotos e integrantes da podem se reunir e
louvar o santo protetor.
Fontes Bibliográficas
FORTES, Solange Palazzi. A Banda pede Passagem. Ouro
Preto – MG. Editora ETFOP, 2002.
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RELIGIOSAS: Uma Manifestação cultural de Mariana. Ouro
Preto – MG. Editora ETFOP. 2009.
Para ver a Banda Passar. Educação Patrimonial em Mariana
- MG. Sem data, sem edição.
Ouro Preto, 18\07\2021.

2. VIVINA DA SAIA RODADA
Vivina da Saia Rodada saia de madrugada,
andava por toda a cidade e voltava bem cansada.
Depois do descanso da tarde,
suas memórias juntava,
punha dentro de um baú e com sua chave fechava.
Em cada dia do mês uma lembrança importante,
Vivina guardava consigo e revia uma por vez.
E assim um bau de memórias,
ainda hoje ela tem,
na sua casa encantada,
pra mostrar não sei a quem.

***
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Vivina da Saia Rodada, nasceu, cresceu e viveu no
Alto das Cabeças da cidade de Ouro Preto, andava sempre
com uma saia rodada. Por morar perto da Igreja do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, desde pequenina participou ativamente das celebrações naquele templo e certo
dia criou o hábito de pedir esmolas para auxiliar nas festas
do titular daquela igreja.
Na sua casa tinha um grande quintal, com muitas
bananeiras, laranjeiras, jabuticabeiras, pessegueiros, mangueiras, abacateiros, goiabeiras, pés de laranja da terra,
marmelo e tangerina. Além dessas frutas, no quintal da
sua casa, tinha também uma moita de morangos, que o
ano inteiro oferecia morangos vermelhinhos e docinhos,
um pé de amoras, daquelas verdinhas com pé espinhento, muitos pés de uma frutinha que deixava a língua azul,
um grande pinheiro, que todos os anos, no mês de março
se enchia de pinhas e ela, junto com seus irmãos catavam
os pinhões, que serviam como complemento do café da
manhã, além de uma fruta silvestre chamada marmelada.
Aquele quintal era um lugar de festa e sonhos para
Vivina, ali, ela brincava muito, ora com seus irmãos, ora
sozinha. Usando a sua criatividade infantil, fazia suas bonecas de sabugo de milho, as maiores, ela vestia com flores de babado, amarelo, rosa e branco e as pequeninas
com flores de ipê amarelo, no mês de agosto, quando ele
floria. Se a sua infância fosse hoje, com certeza, também
vestiria suas bonecas com flores de ipê rosa, roxo e branco, que adornam algumas ruas da cidade.
No fundo do quintal estava a horta ou o brejo, que
seu pai cuidava com esmero, tinha couve, mostarda,
almeirão, cenoura amarela, batata, abóbora, inhame,
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tomatinho, chuchu, alho, cebola de cabeça, cebolinha e
salsinha. Além dessas verduras, sua mãe ainda colhia plantas nativas para complementar o cardápio, como samambaia do mato e do córrego, serralha, murchoco,
orapronóbis e uma florzinha chamada bênção de deus,
para fazer deliciosos guisados.
Das árvores do quintal, Vivina tinha especial afeição
às laranjeiras, que ela fazia questão de subir, apanhar as
laranjas e chupá-las lá mesmo, no alto do pé e às mangueiras, as quais ela percorria todos os galhos, com ou sem
manga madura. Essas últimas serviam de extensão da sua
casa, onde se escondia quando surgiam as ameaças de
surras por suas travessuras e desobediências.
O ciclo das peraltices
Certa vez, sua mãe saiu para buscar lenha e deixou
uma lista de afazeres para Vivina, dizendo, que se ela não
fizesse, tomaria uma surra que ela nunca mais esqueceria. Velhos tempos de educação rigorosa à base de surras
de chinelos, chicotes e varas de marmelo. E mais uma
vez, ela ficou brincando e se esqueceu de cumprir as ordens da mãe. Quando ouviu o barulho do feixe de lenha
caindo no terreiro, ela correu, subiu na mangueira e lá ficou o dia inteiro. Sua mãe gritou, mandou ver se estava na
casa da tia, dos vizinhos e nada. Ninguém sabia onde ela
se escondeu. Só no final da tarde, quando a noite se aproximava, junto com a fome que aumentava, viu que sua
mãe tinha saído e então voltou pra casa. Quando sua mãe
chegou, o xingatório foi grande, mas a surra, continuou só
na ameaça.
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De outra feita, seu pai tinha colhido o mel das abelhas que criava, colocando-o nas garrafas e deixando o restante numa lata no armário, pois não tinha mais garrafas
vazias. Vivina, muito gulosa, aproveitando-se que o restante da família estava no quintal e sua mãe lavando roupas na bica, subiu num banquinho para se deliciar com
mais um pouquinho de mel. O banquinho tombou e ela
tomou o melhor banho da sua vida, o mel virou bem em
cima da sua cabeça e a adoçou todinha.
Vivina cresceu e foi para escola, onde aprendeu um
pouquinho a ler, escrever e contar, aprendeu também as
brincadeiras, de jogar belisca, pegador de esconder,
pegador de corrente, passar anel e maré.
Jogar belisca e maré eram as brincadeiras que mais
gostava. E gostava tanto, que saia da escola e continuava
brincando com as colegas da sua rua, até que certo dia,
brincando de maré, num espaço mais alto que a rua, ela
tinha que pular na última casa, que ficava próxima à saída
da casa, não deu outra, pulou e passou direto, voou até a
rua que passava por baixo da casa, fato que lhe rendeu
algumas repremendas, um galo na cabeça e algumas dores na mão direita, ficou o susto, não precisou de médico,
porém, a proeza ainda se repetiu diversas vezes.

A petição de esmolas
Passada as fases das traquinagens, já adulta, ela trabalhou em lugares diversos, fez de tudo um pouco e se
aposentou. Mas o que me intrigava nela, era o peditório
de esmolas. Todos os dias, vestida com sua saia rodada,
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saia pelas ruas da cidade, ora numa rua, ora noutra, batia
de porta em porta, cantarolando pedaços de algum canto
ao Senhor Bom Jesus, que ela aprendeu enquanto frequentava as novenas e festas por muitos e muitos anos e às
vezes, resmungando uma espécie de poesia:
- Pai Nosso;
– Ave Maria.
- Meu Bom Jesus me ajude todo dia!
- Agradeço Bom Jesus, o namorado que me deu.
- Foi a melhor coisa que em minha vida aconteceu!
E Vivina continuava cantarolando e pedindo esmolas de
porta em porta.
- Cê tem uma esmola pra festa do Sinhô São Bão Jesus?
- Pode sê qualqué tanto, se tivé muito, dá muito, se tive
poco, dá poco e se num tive nada, num dá nada. O Sinhô
São Bão Jesus sabe quem tá falano verdade ou mintira!
Ele sabe quem pode e quem num pode dá esmola.
Quando ganhava a esmola, agradecia.
- O Sinhô São Bão Jesus te dê em dobro tudo que ocê
quisé.
E continuava sua caminhada, pedindo esmolas. Isso
muito me intrigava. Por que ela vivia pedindo esmolas?
Perguntei ao meu pai, ele não sabia, indaguei da minha
mãe e minhas tias, elas também não sabiam. Até a minha
madrinha eu interpelei. Os padres disseram-me, que ela
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fazia isso, porque era muito bondosa e queria ajudar a
igreja, afinal, fazer novena e festa de qualquer santo, fica
caro. Tem de comprar vela, incenso, flores, fazer convites,
imprimir missas, novenas, cânticos, orações, pagar a banda, transporte, coral, fazer almoço e café para os convidados e muitos outros gastos.
Mas não me convenci. Pensei, deve haver algum
outro motivo, pra ela fazer isso. Um dia, decidi inquirir a
própria Vivina, acerca da petição de esmolas e ela disse
que não era por nada não, e desconversou. Logo percebi
que ela escondia algo. Perguntei então, se podia ajudá-la
e ela disse, que a promessa era dela, mas, se eu a ajudasse ela podia conseguir mais dinheiro, o que eu ganhasse,
tinha que entregar pra ela, e tinha que pedir junto com
ela. Passei então a ajudá-la nos pedidos de esmola, sempre que eu tinha tempo. Nesses dias que eu a acompanhava, ela me falava das lembranças da sua vida no bairro
das Cabeças. Me falou que Bernardo Guimarães, um grande escritor, morou ali na casa onde foi o Asilo dos Velhos.
Contou inclusive, que depois que o asilo mudou para
o prédio novo, o lugar ficou assombrado, ela mesmo, escutou muitos gemidos, gente tossindo, pés arrastando, até
portas e janelas batendo, ela dizia que escutava quando
passava à noite lá perto. Devia ser os velhos que moravam
lá, coitados, sofriam muito. Além de velhos e doentes, ficavam lá jogados, muitos não tinham família, porém, alguns tinham e os parentes jogavam eles lá, dizendo que
os buscariam assim que melhorassem e nunca mais voltavam, nem para visitá-los. Esses sofriam ainda mais que os
outros. Ainda por cima, depois que o asilo mudou para o
prédio novo, um dos quartos virou necrotério. Muita gen216
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te do asilo, do Veloso e das Cabeças foi velado lá também.
Imagine, só o tanto de assombração que devia morar la!
Tempos depois, resolveram restaurar a casa para
outra finalidade diferente. Ela me disse, que quando começaram as obras de restauração do prédio para instalação da Fundação de Artes de Ouro Preto, a FAOP, o povo
que trabalhou lá, também viu muita assombração. Cheiros, ventos e barulhos apareciam do nada, amedrontando
os restauradores mais sensíveis. Graças a Deus, depois que
o prédio foi restaurado, ninguém viu mais nada.
No dia da inauguração, teve muita festa, veio o governador de Minas Gerais com toda a sua comitiva, o helicóptero que o trouxe, aterrisou ali, perto, numa locadora
de carros. Ficou ruim só para quem morava ali perto, pois
fecharam o trânsito e quem tinha carro teve que dar voltas muito longe para chegar em casa. Mas, os funcionários da FAOP, os restauradores e demais profissionais que
atuaram na reforma do prédio se deliciaram com os comes e bebes e com os outros atrativos da festa.
Vivina se lembrou ainda, do armazém do Sô Nelson
Garcia onde sua mãe fazia as compras do mês, quando ela
era criança, disse também do Nelson Garcia Filho, que abriu
uma farmácia onde ela sempre ia medir a pressão e comprar remédio quando estava gripada. Recordou o tempo
em que os tropeiros traziam doces e gêneros
hotifrutigrangeiros para abastecer os moradores da rua e
o comércio local e, do açougue do Senhor Raimundo, ali
ao lado da casa de S’Aninha. Me falou também da família
Perucci, grandes produtores de linguiça. Não se esqueceu
da casa da família Barros, onde ainda residem, D.
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Auxiliadora, Dona Terezinha e Dona Maria do Carmo cuja
mãe a D. Francisca faleceu com 101 anos.
Ao se referir aos descendentes do Barros, trouxe à
tona, outro morador próximo, o Senhor Ari Costa, grande
professor de História e Moral e Cívica nos tempos do ensino noturno no Colégio Arquidiocesano, ele era o pai da
Marilene que mais tarde foi trabalhar no mesmo Colégio,
pena que os dois, pai e filha se mudaram para a “Cidade
dos pés juntos” e, nunca mais voltarão.

Falando de Festas
Quando indaguei dela se gostava das festas na cidade, ela desfiou mais de uma dezena delas em Ouro Preto.
E, Vivina relembrou orgulhosa do Rei Momo, que também
morava na rua Alvarenga, ele se chamava Carlos Nolasco,
igual ao Rei Momo atual, que se chama Demício Gomes e
morava aqui perto do Colégio, afinal ser vizinha de um rei,
é motivo de orgulho.
Passada as reminiscências do carnaval ela recordou
com muita ênfase, o tempo em que a Procissão da Ressurreição saía da Matriz do Pilar e vinha para a Igreja do Bom
Jesus. Segundo ela, o Padre Simões passou a procissão ‘pro
lado de cá’, porque o povo lá do centro não estava respeitando a passagem do Santíssimo Sacramento, às vezes fechavam as portas dos bares, mas o povo ia pra porta com
copos de bebidas nas mãos, imagine, que pecado, segundo ela: -o Santíssimo Sacramento exige muito respeito.
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Ela, disse, que isso foi muito bom, pois o povo enfeitava a rua toda da Igreja pra baixo, os moradores se ajuntavam, a mãe dela, fazia um balaio de salgados e broas,
enchia uma garrafa de café e distribuía para quem estava
enfeitando a rua. As janelas de quase todas as casas eram
enfeitadas com toalhas, colchas e flores, cada uma mais
bonita. O adro da Igreja então ficava uma beleza. Quando
a procissão chegava, era uma alegria só, sinos batendo, os
padres e o povo gritando vivas e batendo palmas, papel
picado jogado pelos anjos nas janelas do colégio, tablado
montado para a missa e Bênção do Santíssimo Sacramento.
Dava prazer ver os cartuchos de amêndoas, feitos
pelas “Meninas do Senhor Totó Correia”, branquinhos,
branquinhos, nas mãos dos personagens bíblicos, do povo
das irmandades e ordens terceiras, dos anjos, dos corais,
a banda também ganhava, só que os músicos punham os
cartuchos no bolso, pois tinham que tocar. Era a hora mais
bonita e sagrada, quando o Santíssimo Sacramento chegava e o padre dava a bênção, no final, eles tocavam Saudades de Ouro Preto, e ai todo mundo voltava pra casa
mais leve, onde o almoço de dia de festa já ficava adiantado. Sua mãe deixava o arroz na primeira água, o macarrão
cozido, o frango no jeito, quando chegava, era só terminar
e comer.
A cada dia que eu a acompanhava, ela discorria um
pouco mais da rua Alvarenga, onde ela tanto gostava de
morar. Falou do largo do Cruzeiro pertinho da Igreja, do
Colégio Arquidiocesano e da Escola Alfredo Baeta, bem
em frente o antigo bar do Adilson, onde os moradores
enfeitam a cruz todo ano, na Semana Santa, no Sábado
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da Aleluia para a Ressurreição de Cristo, no dia três de
maio, que é o Dia da Santa Cruz e no dia quatorze de setembro, que é o Dia do Bom Jesus, mas ela sabe que é
também o dia da Exaltação da Santa Cruz, imagine, que
até no Natal eles enfeitam a cruz, que sempre tem um
santo quebrado nos pés.
Passando perto das casas geminadas que outrora
serviam para abrigar os romeiros que vinham para o Jubileu e ficam do outro lado da Igreja. Vivina disse que nessa
época, ela ainda não tinha nascido, mas me contou que
além da festa, no Dia do Bom Jesus, as pessoas sempre
levam para casa, um vidrinho de óleo do Bom Jesus e usam
esse óleo para colocar em chás e para a cura de muitas
doenças. Segundo ela, até hoje, o povo faz fila para ganhar o óleo bento.
Aproveitando o assunto, puxei sua memória para as
festas do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. E, Vivina começou pela rua toda enfeitada, igreja repleta de fiéis, beijos ao Senhor Morto em grandes filas. Citou os homens
que ajudavam na Igreja, o Sr. Joaquim Moringa, o Sr. Milton Neves e o outro Milton que já “abotoou o paletó” e o
“Til”, que toma conta atualmente e se chama José de Paiva
Gonzaga. Junto, vieram os tempos em que havia pequenos jogos montados no adro, flertes, namoros, os deliciosos pasteis do José de Arimateia, que hoje são do Juca e a
Banda de música. Ao falar da Banda, Vivina se emocionou e acabou me contando o motivo dela pedir esmolas.
E me contou uma bela história de amor.
Era comum os casais começarem namoro durante a
novena ou no dia da festa do Bom Jesus. Esses namoros,
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algumas vezes chegavam ao casamento. E como cresceu
ouvindo essas histórias, esperava que o mesmo acontecesse com ela. O sonho com o seu bem-amado iniciou ainda criança, passou pela adolescência, sem encontrar o seu
príncipe encantado. Chegou à idade adulta e nada. Ano a
ano, fazia a novena, participava da festa, beijava a fita do
Bom Jesus e ninguém parecia notá-la. Suas irmãs e colegas, namoraram, casaram e ela encroada. Já diziam que
ela ficaria pra titia, que estava encalhada, coroa, e vendo
seus sonhos escorrerem pelo ralo, fez uma promessa ao
Senhor Bom Jesus. Se ela encontrasse o seu príncipe encantado e se casasse, pediria esmola para a festa do Senhor Bom Jesus o resto da sua vida. Eu até perguntei a ela,
porque não pediu pra Santo Antônio, ele é o Santo
casamenteiro. E Vivina respondeu:
-Pedir pra Santo Antônio? -Eu não. E, se ele ressuscitasse
algum defunto, pra casar comigo, igual ele fez com a moça
de uma história que meu avô contava?.
-Preferi pedir ao Senhor Bom Jesus. Consegui o meu tão
sonhado marido e vou continuar pedindo esmolas, pois
se ele for embora da terra primeiro que eu, sei que ele vai
me apresentar outro companheiro, que vai me chamar pra
dançar a valsa da Saudade de Ouro Preto, igualzinho aquele
dia que conheci o Zé Pequetito, meu marido.
E, mesmo com a idade avançando a cada dia, ela
continua com seu peditório em gratidão pela graça
alcançada.
Àquelas que almejam o mesmo sonho de Vivina da
Saia Rodada, peçam ao Senhor Bom Jesus, quem sabe,
ele as atende também?
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São Roque sabe tudo da peste!
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HIATOS: Festa sem Povo, Povo sem festa
FREDERICO LUIZ MOREIRA
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Simbólicos, Socialidades e Gênero - FAFICH / UFMG
Mestre em Educação - FaE / UEMG
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Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Jadir de Morais Pessoa (2005, p.32) já dizia que “[...]
Fazemos festa por todos os motivos e, quando não os
temos, inventamos”. Como bem nos pontua Pessoa, a
inventividade se fez necessária diante das incertezas
de um cenário político inconstante e, sobretudo, nas
sinuosidades de uma guerra sanitária, ainda latente,
quando escrevo esse mesmo parágrafo, no dia 22 de
agosto de 2020 (1), em Sabará, Minas Gerais. Na compleição desse cenário acirraram-se as perspectivas de
se cumprir as práticas culturais de modo remoto. De

1 Devido à disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e à pandemia
da doença que ele provoca, a Covid-19
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forma sincrônica, missas católicas foram produzidas
pelas paróquias para embalar a fé nos fiéis, tão necessária para que alguma sorte de esperança as fizesse resistir diante dos bombardeios constantes da
mídia, que enumerava a crescente perda de vidas pela
doença global vigente.
Essa produção é fruto de um convite para falar sobre experiências pessoais nesses momentos sombrios. Diante dessa
provocação, ative-me a pensar sobre o que havia acontecido
quando, em campo, fui levado a registrar em fotografias, e
numa entrevista, a composição da festa do Corpus Christi em
Sabará/MG, e dos seus tradicionais tapetes de serragens(2),
no dia 11 de junho de 2020, para minha pesquisa de doutorado em Antropologia Social.
2 Prática coletiva de ornamentar as ruas nas festas do Corpus Christi (e,
em algumas cidades a Semana Santa), para a passagem do “Corpo de
Deus” os tapetes de serragens compõe, com decoro leigo, o rito canônico
da procissão cidade afora. O Corpus Christi surgiu na Idade Média e é
composto por uma missa e uma procissão que elucidam a transição do
divino manifesto na hóstia (simbolismo católico cristão da presença de
Deus) para adoração ao Santíssimo Sacramento, que é carregado pelo
pároco através do percurso da procissão pela cidade junto aos fiéis. A
prática utiliza de diversos materiais como as serragens coloridas, a borra
de café, folhagens e flores, areia, farinha, entre outros. A demarcação da
fé cristã que, em cooperação, supõem-se a realização e a reprodução
dos tapetes de forma intergeracional (e voluntários) perpassadas pelas
dinâmicas sociais, é prática cultural em diversas cidades brasileiras desde a chegada dos portugueses, de forma a colorir as ruas e representar a
sociedade que os produziu. Em Minas gerais, adquiriu traços barrocos e,
junto à arte popular, vem propiciando espetáculos anuais de criatividade,
religiosidade e beleza, nas principais cidades históricas durante na
efemeridade de uma noite e uma manhã, nessas solenidades.
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Rendas, custódias, silêncios
Nada como estar em festa, na tessitura da vida em sociedade, na reciprocidade com o sagrado em meio às dádivas
(MAUSS, 2005), numa liberdade epifânica em que o corpo, já
educado na cultura dos fazeres sensíveis de anos em festejos
religiosos, estabelecia-se em cânticos, rezas, ritmos, memórias e códigos. Naquilo que as festas permitem, quando “recriam e resgatam o tempo, o espaço e as relações sociais”
(DA MATTA, 1997). Essas eram minhas breves observações e
reflexões diante das faces impávidas das pessoas que fitei, já
que esse ano elas não teriam a tão sonhada celebração tal
como as de seus costumes. É na intensidade dessa nódoa,
que marca o tecido social e que, decerto, cicatrizará na memória coletiva uma festa suspensa, seccionada e reinventada
enquanto prática coletiva do sagrado, que este ano será lembrado.
Essa reinterpretação, pelo povo, das festas, faz com que elas
sigam vivas. Se se trata de um corte profundo, ou apenas de
uma impermanência em sua realização, já que é anualmente
realizada pelas pessoas nas ruas, não só de Sabará, mas de
várias cidades brasileiras, só o tempo nos dirá. Mas, de fato,
trago à tona o rompimento duplo da rotina. O primeiro,
advindo da festa, enquanto experiência cultural e educativa,
em que coabitam e coparticipam os sujeitos num mesmo
envolvimento, sejam avizinhando-se ou partilhando-se de
uma devoção comum, ou pelas práticas de cultura que perfazem nosso patrimônio. Noutro, a interrupção da festa per
si, do ritual sazonal, cíclico, ou espiralado, constituído nas
minudências dos valores e expressões de uma coletividade,
mas que ao sofrer esse séquito realocou-se numa outra aprendizagem, “que se reveste de muito mais profundidade e im225
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portância na compreensão das festas populares” (PESSOA,
2007, p.4).
Do que vive o artífice sem seu ofício? Com os tapeceiros de
cores (MOREIRA, 2017) não é diferente. Não há festa sem
seus autores. Do mesmo modo que não há festa sem a encenação ou a música. O murmurinho, a agitação de coletividades, a movimentação dos curiosos ou dos audaciosos “desfigurando violentamente as pequenas preocupações da existência cotidiana” (CAILLOIS, 2015, p.16). Bem, dessa vez,
muito do que acabo de partilhar não ocorreu como descrito,
foi então que, como de costume, desloquei a festa de seu
lugar enquanto fato, para questão (PEREZ; AMARAL; MESQUITA, 2012).
Já havia sido orientado a fazer, em segurança e da forma que
pudesse, alguma investigação do que iria acontecer, diante
dessas mudanças, com essa festa, ou, o que seria reinventado
no cotidiano (CERTEAU, 2011) dos sujeitos que anualmente
dela participam. Minha orientação foi a de realizar entrevistas remotas por chamadas de vídeo e analisar a descrição e
os relatos de terceiros, num momento posterior. Isso posto,
entrei em contato com um dos sujeitos elencados para ser
entrevistado na pesquisa, para que me dissesse o que ocorreria nesse Corpus Christi; já que ele, José Bouzas, membro
da Irmandade do Carmo, possui uma vida religiosa bem ativa.
Na entrevista, ele me explicou que o formato da liturgia seria
por meio de uma missa pela internet e que a procissão aconteceria ao final da tarde do dia 11. Até então, várias notícias
de amigos e conhecidos que sabiam sobre o meu interesse
na pesquisa dos tapetes de serragens me enviaram imagens,
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em vários ângulos, do que, de forma sigilosa, havia ocorrido
na calada da noite, na Praça Santa Rita, conhecida como Praça do Coreto, por intermédio da prefeitura de Sabará.
Ao amanhecer, toda a cidade estava polvorosa e emocionada
com a mensagem “VAI PASSAR. TENHA FÉ” feita no formato
de um tapete de serragem, na dita praça. Logo acima, foram
feitos alguns dos símbolos da fé católica, como o cálice dourado, a hóstia branca, o cacho de uvas, o trigo (feito com folhas de palmeira pintada) e o pão. Uma nítida correlação entre a política municipal e a hegemônica fé católica na cidade.
Ademais, a sensibilidade religiosa dos fiéis que se
consternaram diante dos signos de sua fé e se confortaram
com os dizeres que se somavam à especificidade desse dia.
FOTOGRAFIA 1: VAI PASSAR. TENHA FÉ!

FONTE: Autoral. 2020
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No meio da tarde, segui até o centro histórico da cidade para
a Rua Dom Pedro II, antiga Rua Direita, seguindo todos os
cuidados sanitários exigidos pela OMS (Organização Mundial
da Saúde). Essa rua, como eu esperava, estava vazia. Entretanto, todas as janelas estavam enfeitadas com panos brancos, rendas e custódias feitas em papel dourado.
FOTOGRAFIA 2: Rendas brancas nas janelas.

FONTE: Autoral. 2020
Ainda pela tarde, senhoras e alguns senhores mais velhos,
entre eles, José Bouzas, ornamentavam a frente de suas casas, deixando as janelas abertas com jarros de flores e casti228
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çais com velas que seriam acesas tão logo a procissão se iniciasse.
FOTOGRAFIA 3: Rua Dom Pedro II.

FONTE: Autoral. 2020
A tarde foi se esvaindo, enquanto eu esperava no carro.
Quando o sol começou a se pôr, iniciei meus registros
fotográficos à espera da procissão. A rua estava
completamente enfeitada e, por alguma sorte do destino,
uma senhora me chamou para que eu fotografasse suas
janelas e seu lindo altar, num pequeno quarto, próximo da
entrada da casa. Emocionada, ela me perguntou como estava
o seu altar e suas flores. Eu, sem qualquer palpitação, lhe
disse: “Nossa, está lindo!”.
FOTOGORAFIA 4: O
altar dadivoso

FONTE: Autoral.
2020
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Quando Ecléa Bosi nos diz que a memória dos velhos urde
uma história social bem definida pelas camadas do tempo,
de quadros de referência familiares e culturais de determinado tipo de sociedade, com suas características reconhecíveis, ela elucida a memória dos velhos como evocação do
passado,
Em que a memória atual pode ser desenhada sobre um pano
de fundo mais definido do que a memória de uma pessoa
jovem, ou mesmo adulta, que, de algum modo, ainda está
absorvida nas lutas e contradições de um presente que a solicita muito mais intensamente do que a uma pessoa de idade (BOSI, 1994, p. 60).
FOTOGRAFIA 5:
Flores da Beata

FONTE: Autoral. 2020

Foi nesse sentido que as minhas observações caminharam,
quando, de surpresa, fui tomado pela experiência de revisitar
esse passado, ao entrar na casa dessa senhora e ser abraçado pela ornamentação que reclamava os dias beatos de suas
idas à igreja, de seus encontros com as comadres que se de230
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leitavam em conversas sobre seus cotidianos bucólicos, sobre os cafés da tarde e suas receitas de biscoito e broas caseiras, seus vestidos para os bailes e pontos de bordado. Um
passado fulgurante que mantiveram vivas, não as ruas, ou o
chão de pedras, mas as práticas que coabitam e a assentamse nas transmissões orais, nas tradições de uma postura quando as folias passam em janeiro; nas angústias que comungam com certo badalar dos sinos que não são para as missas;
na memorização das regras dos passos de uma dança de criança no quintal com árvores; nos atrevimentos ao se “roubar” a vez na fila do almoço quando o Congado, no dia de
Maria, sacode as janelas com seus batuques e repiques; nas
fantasias coloridas e iluminadas, costuradas à mão, para que
nenhum fevereiro passasse em vão. Essa é a mesma
contextura da festa popular, a essência da imaterialidade que,
por meio do pertencimento, atuasse, politicamente, para
salvaguardá-las. Coisas nossas constituídas na e por uma relação social e temporal, que por motivos outros, o ano 2020
nublou.
Parece-me um tanto nostálgico que as relações que se enlaçam no cotidiano dessas gentes perfaçam o passado de forma tão vívida. Entretanto, pude vivenciar isso na fala dos mais
velhos, já que com o presente revolto em inconstâncias, na
tenuidade de um simples contágio, aos que foram nomeados
como grupo de risco, bastava-lhes a reclusão domiciliar, fazendo com que as portas que antes davam à rua, abrissemse para dentro de suas casas, e suas sensibilidades tornassem a revisitar coisas ora escondidas do olhar. Caixinhas de
música, livros, espelhos, quadros, imagens de santos e terços, velhas máquinas de escrever e os álbuns empoeirados
de fotografias que narravam sobre suas vidas, partes
recalcadas de emoções que a rotina sôfrega jamais deixa
emergir.
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Ao sair de sua casa, a senhorinha se despediu. Eu subi o restante da Rua Dom Pedro II até a altura da moradia do Sr.
Bouzas. Já era noite. Fiquei esperando que ele aparecesse do
outro lado da rua. Ele apareceu e, no lugar em que eu estava,
eu permaneci, a pedido dele.
Nossa conversa inicial foi apenas para acertar os detalhes
sobre a futura entrevista que ele me concederia, sendo, com
seus 71 anos, ali, um dos moradores mais antigos dessa rua.
José Arcanjo do Couto Bouzas é historiador e analista técnico
aposentado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional) que, hoje, aos 76 anos de idade, goza de
muita disposição ao auxiliar questões patrimoniais, culturais
e religiosas em Sabará. Em entrevista, ele me descreveu ter
nascido na casa acima da dele, que na época era de seus avós
e, de ter se mudado para essa rua, quando criança, aos cinco
anos de idade. Hoje, membro da mesa administrativa da Irmandade do Carmo, como diretor de patrimônio da ordem,
Bouzas descreveu sobre as modificações dessa festa ao passo de quarenta anos, ilustrando as localizações de onde saiam às procissões e as práticas e pessoas envolvidas na feitura
dos coloridos tapetes.
Dentre os recortes de sua entrevista sobre as antigas festas
do Corpus Christi, em Sabará, não deixarei passar em vão o
interessante fato de que em suas procissões, participava a
estátua de São Jorge (3), montada em um cavalo branco, que
percorria toda a extensão da romaria, e, que na época, as
procissões desse rito-festa se iniciavam em outras localidades, perfazendo diferentes contextos espaciais. Nos dias de
hoje, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a bela e inacabada

3 A obra hoje habita o Museu do Ouro/Ibram.
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igreja do século XVIII centralizada à Praça Melo Viana, é o
ponto de partida dos ritos e festejos para devoção ao
Santíssimo Sacramento, no Corpus Christi. Todavia, os pontos de partida das procissões se iniciavam em outra igreja,
que hoje não existe mais. Tal construção foi à demolida Igreja de Santa Rita, que deu nome à mesma praça na qual foi
feito um tapete este ano, descrito no início desse texto. Havia uma intercalação entre a saída dessa procissão, a partir
desta igreja, e da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, também conhecida por Matriz de Nossa Senhora da Conceição,
padroeira da cidade, há quase dois quilômetros de distância
dali, localizada ao lado da Praça da Matriz, próximos às curvas do Rio Sabará.
É intrigante pensar em toda a ressignificação ocorrida com o
passar dos anos, tanto na constituição física da cidade, quanto nas práticas que esses referenciais materiais endossam.
Como costumo citar, mediante os estudos de Sandra
Pesavento (2012), a cada feito arqueológico, histórico, descamasse as camadas de uma cidade em palimpsesto, que nos
reconta em seus textos e pretextos, as vicissitudes de várias
cidades que são uma.
Não obstante, a festa também é atravessada por essas modificações. O Corpus Christi, como o conhecemos, entremeouse na encenação de uma procissão feita em carros. De um
padre na carroceria de uma caminhonete, paramentada para
que o permitisse estar em segurança ao rodopiar por vários
bairros do município, ao som das buzinas da frota de automóveis que lhe seguiam, numa carreata em devoção. Na
mesma vertente, com o alarde das buzinas, brotavam senhoras mascaradas nas longas janelas barrocas. Elas faziam um
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rápido sinal da cruz e, de olhos fechados e mãos juntas, rezavam para que tudo o que estava acontecendo naquele momento pudesse passar.
FOTOGRAFIA 6 E 7: A procissão em 2020.

FONTE: Autoral. 2020
Bouzas e eu conversávamos sobre as flores que eram, e ainda são, utilizadas nos ornamentos das ruas e jarros, devido à
cor vermelha de suas pétalas, o chamado bico-de-papagaio,
quando ele me disse que na parte detrás de sua cada havia
alguns e que ele os pegaria para poder simbolizar a cor vermelha que é própria dessa festa, em suas janelas. Nesse mesmo momento, para infortúnio de Bouzas, a carreata passou
às pressas na frente de sua casa, e nem ao menos a sua vela
havia sido acesa. Registrei o momento fugaz dessa passagem,
enquanto, na velocidade de um carro embalado, a frota subia a rua e virava a esquina. Foi aí, que José Bouzas retornou,
colocando as flores que havia colhido ao lado do jarro com
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enfloras artesanais para logo acender sua vela branca, quando lhe avisei que a “procissão” já havia ocorrido. Desgostoso
ele replicou: “Como assim? Já?! Ah, sério? Poxa vida!”. Com
os lábios franzidos por baixo da máscara eu balançava a cabeça gesticulando um: “Sim, infelizmente!”.
Na sequência, o pedi para que pousasse para uma foto. Com
meu pedido, ele brevemente se esqueceu do lastimável ocorrido e se postou com maestria, acendendo a sua vela branca,
e ornamentando (agora com mais tempo) suas janelas, de
cada lado do jarro artesanal, com as flores vermelhas que
havia colhido. Tudo posto sobre as rendas brancas.
FOTOGRAFIA 8 – Sr. José Bouzas na janela.

FONTE: Autoral. 2020
No dia 13 de junho de 2020, fizemos uma chamada de vídeo
para realizar a entrevista que havíamos agendado. Dentre
algumas de suas falas, soube de sua história, das passagens e
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mudanças dessas práticas religiosas e dadivosas construídas
por essa festa em sua rua e na cidade como um todo, mas,
sobretudo, no entusiasmo esperançoso que o acometia.
Quando perguntei a Bouzas sobre as modificações nas práticas anuais dessa festa, e, em específico, sobre Corpus Christi
deste ano, sobre as formas de organização que tiveram que
elaborar e sobre os sentimentos dele diante desse ocorrido,
ele me relatou:
Ficamos muito chateados com tudo isso, todo mundo.
Estava até conversando com Magda, sabe, conversando de longe, distante mesmo. Comentando, devido aos
costumes. Por exemplo, eu, que já estou ficando mais
velho, ainda estou com a saúde boa, mas meu problema de coluna é sério... Então, hoje, eu ajudo na parte
de execução do tapete, eu ajudo muito pouco. Eu fico
a noite quase toda aqui na rua, ajudo um pouquinho
aqui, um pouquinho ali, quando eu posso [...] ajudo na
organização, a tomar uma, uma café (risos) uma
cachacinha... (risos)... Um vinhozinho... Sento, bato um
papo... Mas, hoje é mais história, como testemunha
[...]. É quase que uma coisa automática fazer isso, né.
Saber que tem que levantar cedo, para poder enfeitar,
colocar as toalhas e todo mundo coloca os vasos (eu
tenho colocado vaso com artesanato), mas a gente
sempre colocou vasos com flores naturais, todo mundo! [...] Colocamos as melhores flores, os melhores jarros [...]. Inventamos esse ano de fazer, de acordo com
a necessidade, né... Pela tarde, tivemos a ideia de fazer um ostensório, uma custódia, aonde vai o
Santíssimo Sacramento, de papel laminado dourado e
fixamos nas paredes das casas, perto das portas... Ficou até bonito, uma homenagem, assim, bem singela,
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né. Essa foi à ideia que a gente teve esse ano, de fazer
isso, né. Mas no ano que vem eu tenho certeza que
vamos fazer até mais bonito, teremos mais entusiasmo, porque esse ano não deu pra fazer.
Nesse momento de abertura da fala de Bouzas para com esse
assunto, eu o perguntei sobre essa interrupção da festa e o
que ele pensava sobre a possibilidade de prolongamento
desse hiato. Ele me disse que até as pessoas que trabalham
com fotografia, na cidade, estavam esperançosas, pensando
em preparar uma exposição fotográfica que retrataria os vários anos da festa e seus tapetes na cidade.
Quem sabe se no ano que vem, junto com a execução
dos tapetes, que é uma festa, né, [...] Algumas pessoas fazem batidas de não sei o que, café, fazem caldos,
pinga, não sei o que, sanduiches vinhos e tudo... Então
virasse uma festa porque é gostoso, uma festa de família mesmo! E tem muita gente de outras ruas que
vem com a gente para comer aqui, e até ajudar. Tem
muita gente, muita criança, que é importante, né,
muita criança fazendo, porque fica na memória delas
e elas vão continuando, vai permanecendo e preservando.
É interessante que sua fala pontue sobre as presenças das
crianças, que no momento não apareceram. Toda vez que
temos uma festa popular temos as crianças. De tamanhos e
comportamentos únicos. A elas interessam mais os domínios
da festa, em aprender ou tocar algum instrumento, jogo ou
brincadeira, comida ou diversão, do que os espaços da escola. Seus olhares se perdem em meio às tantas oportunidades
de aprender algo novo, de ajudar no que for possível, já que
“quase sempre algumas crianças estão olhando e querendo
237

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

237

10/08/2021, 17:36

aprender, enquanto outras já estão inseridas no grupo, tornando concretas as possibilidades de continuidade de cada
grupo e da crença e da tradição que ele expressa e que o
fundamenta” (PESSOA, 2005, p.4). Na verdade, é nas práticas sociais que as pessoas buscam assimilar, aprender sobre
e com o grupo para nele se inserir. Assim, nas práticas de
cultura, tal como a festa do Corpus Christi e na composição
dos seus tapetes, indistiguem-se faixas etárias e, ou, gêneros. Já que porosa, a festa enuncia a diversidade e por ela
perpassa alguma comemoração; o rito; a manifestação; a cerimônia; o divertimento; a ordem, ou, a transgressão etc. De
tal modo, sejam religiosas ou profanas, as festas educam, recriam, revisitam, registram e registram-se.
De maneira comparativa, resolvi colocar, ao final, uma fotografia da procissão do Corpus Christi, do ano de 2019, para
demarcar o título dessa escrita e perpetrar a reflexão de como
as festas são da matéria própria dos sonhos de uma afirmação coletiva; da dimensão humana de experiências relacionais
que confrontam a realidade vivida e projetam-se sob a significação de valores e crenças; da invenção e da poética que se
[re]configura e afronta as morais e a nostalgia do cotidiano.
FOTOGRAFIA 9: A procissão em 2019.

FONTE:
Autoral.
2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como considerar algum pretenso final, diante de uma situação que ainda se mantem corrente?
Nesse breve relato, espero ter trazido, mesmo que de forma
tão ligeira, como fora a procissão narrada, algo que exponha
os percalços, tanto quanto as adequações que se fizeram
necessárias para dar cabo ao fio das narrativas que as festas
instigam. Àquilo em que suas dimensões fazem de seus tempos, de seus espaços, sujeitos e devires portas para se descobrir o outro/ no outro/ com o outro.
Parece-nos estranho pensar em uma festa sem povo e um
povo sem festa. Na verdade, a festa existe. E se ela existe,
toda sorte de possiblidades se promulga. A festa necessita
da convivialidade, mas não se atem a ela, como bem pudemos observar. Sua essência habita nos códigos, nos signos e
na inventividade humana que sabemos ser possível diante
da adversidade expressa. O novo é proposto a partir das necessidades e foi nesse momento, diante de uma pandemia
global que, em duelo, a festa se fez, no interior das casas, na
ontologia do ser.
A consequência dessa persistência é a aprendizagem de que,
na dinâmica do tempo, nas reconfigurações das tradições, dos
ritos e dos valores, a vida é o que importa. E se a vida é o que
importa, não temos maior, ou melhor, motivo para festejar.
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Saber Fazer a Festa
José Moreira de Souza

Ó Preguiça, tem piedade de nossa
longa miséria!
Ó Preguiça, mãe das artes e das
nobres virtudes,
Sê o bálsamo das angústias
humanas!
[Paul Lafargue: O Direto à
Preguiça. Lisboa: Estampa, 1977]
- Quem é o teu Deus?
- O Capital.
- Como é que o capital, teu Deus, te recompensa?
- Dando sempre trabalho a mim, à minha mulher e
aos meus filhos!
- É essa a tua única recompensa?
- Não. Deus autoriza-nos a satisfazer a nossa fome
saboreando com os olhos as apetitosas montras de
carnes e provisões que nunca provamos, que nunca
provaremos das quais se alimentam os eleitos e os
padres sagrados. (...) Orgulhamo-nos então ao pensar
que, se os eleitos gozam das maravilhas de que somos
privados, estas são obra de nossas mãos e dos nossos
cérebros.
[Paul Lafargue: O Catecismo dos trabalhadores. In, O
Direto à Preguiça. Lisboa: Estampa, 1977]
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Conhecendo a Festa dos
Amerabas
O Padre Manoel da Nóbrega escreveu em agosto de 1549
“aos padres e irmão das Cia de Jesus”:
Aqueles com quem temos comunicação até
agora são de duas castas: uns se chamam
tupiniquins e os outros tupinambás. Estes têm
casas de palmas mui grandes, e tais que nelas
habitam cinquenta índios casados com suas
mulheres e filhos. Dormem todos em redes de
algodão, junto do fogo, que durante a noite têm
aceso, assim pelo frio, porque andam nus, como
também pelos demônios que dizem fugir do
fogo, e por esta causa trazem aceso tições à
noite, quando saem.
(...)
Somente entre eles se fazem umas cerimônias
da maneira seguinte: de certos em certos anos
vêm uns feiticeiros de longes terras fingindo
trazer santidade, e ao tempo de sua vinda lhes
mandam limpar os caminhos, e os vão receber
com danças e festas segundo seu costume.
(...)
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Em chegando o feiticeiro, com muita festa, ao
lugar, entra em uma casa escura e põe na parte mais conveniente para seus enganos uma
cabaça que traz em figura humana, e mudando a voz, como a de criança, junto da cabaça,
diz-lhe que não cuidem de trabalhar, nem vão
à roça, que o mantimento por si só crescerá, e
que nunca lhes faltará o que comer, e que por
si virá a casa, e que as aguilhadas se irão cavar, e as flechas se irão ao mato para caçar seu
senhor, e que hão de matar muitos seus contrários, e cativarão muitos para seus comeres;
e que promete-lhes longa vida, e que as velhas
se hão de tornar moças, e as filhas que as deem
a quem quiserem, e outras coisas semelhantes
lhes diz e promete.
(...)
Quando cativam algum, trazem-no com muita
festa, com uma soga ao pescoço, e dão-lhe por
mulher a filha do principal, ou qualquer outra
que mais lhe contente e põe-no a cevar como
porco, até que o hão de matar; até que se ajuntam todos da aldeia para ver a festa.
[HUE, Sheila Moura. Introdução e notas. Primeiras cartas do Brasil. 1551 – 1555 -. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2006. P.35-38]
Temos narrativas de duas “festas”: a do “feiticeiro” com suas
promessas e a que se faz ao sacrifício do prisioneiro. A pri-
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meira promete um mundo livre do trabalho e a segunda a
vitória sobre o inimigo.
Curiosamente, quase ao mesmo tempo em que o Padre Manuel da Nóbrega redigiu a carta endereçada aos “irmãos jesuítas”, Hans Staden redigiu notas que publicou em A verdadeira história dos selvagens, nus e ferozes devoradores de
homens, (1548-1555) [Rio de Janeiro: Dantes. 2.ed. 1999]
Na segunda parte dessa obra autor trata de: “Verdadeira e
curta narrativa sobre todos os usos e costumes do Tupinambá,
como presenciei durante o tempo de meu cativeiro em seus
domínios, Eles moram na América e sua terra fica a 24 graus
de latitude sul, fazendo fronteira com a embocadura do Rio
de Janeiro”.
Hans Staden dedica dois capítulos ao que se pode entender
como “festas”. O primeiro é narrado “Sobre os costumes para
beber e como preparam suas beberagens encantadas” [p.
148-149]; o segundo leva o título: “Quais são os costumes
festivos que têm para matar e comer seus inimigos.” [p.165167]
Sobre os costumes para beber
Cada cabana prepara sua própria bebida. Devendo-se celebrar uma festa na aldeia – normalmente uma vez por mês -, todos se encaminham para uma primeira cabana e ali bebem toda a bebida.Seguem assim em círculo,
até que todas as bebidas de todas as cabanas
se tenham acabado.
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Sentam-se em volta das panelas, alguns sobre
a lenha, outros no chão. As mulheres servem
as bebidas, como é costume entre eles. Alguns
se levantam cantando e dançando em torno dos
potes. Aliviam-se de suas águas no mesmo local em que bebem.
O banquete dura a noite inteira. Eles dançam
entre as fogueiras, gritam e sopram seus instrumentos. Quando ficam bêbados, fazem uma
gritaria medonha. [p.149]
Costumes festivos para matar e comer
Quando os prisioneiros são trazidos para casa, as
mulheres e os filhos dos selvagens têm permissão
para bater neles. Depois os enfeitam com penas
cinzas e raspam suas sobrancelhas. Dançam em
volta do prisioneiro, bem amarrado para não escapar. Dão-lhe uma mulher que cuida dele e é sua
serva. Se ela fica grávida, cuidam o filho até ficar
grande, a fim de matá-lo e comê-lo posteriormente, quando lhes parecer melhor. Ao prisioneiro dão
boa comida, mantendo-o vivo por algum tempo,
enquanto se preparam para a festa. Fabricam
muitos potes para bebida, além de outros especiais, em que guardam as coisas usadas para pintar
e enfeitar o prisioneiro; também fabricam franjas
de penas usadas no porrete com o qual vão matálo, assim como um longo cordão para amarrá-lo
antes de morrer. Quando está tudo pronto, definem o dia em que o prisioneiro deve morrer e convidam gente de outras aldeias para a festa. [p.165]
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O autor prossegue a narrativa com todos os pormenores e é, na
minha compreensão, o registro “etnográfico!” mais preciso de
nosso “Saber Fazer a Festa”.
Postos esses registros esporádicos, vale a pena lembrar os que se
pretendem sistemáticos. Em primeiro lugar a obra História da província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil de Pero
de Magalhães Gândavo [ 1576. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.]
Em segundo Tratado Descritivo do Brasil em 1587 de Gabriel Soares de Souza. [Belo Horizonte: Itatiaia, 2000.]
Não se cuida de longas transcrições aqui; apenas se menciona o
que merece leitura. Da Primeira História do Brasil de Gândavo.
Atenção para: “Do gentio que há nesta província, da condição e
costumes dele, e de como se governam na paz [p. 133-144]. “Das
guerras que têm uns com os outros e a maneira como se hão nelas” [p.145-154]. “Da morte que dão aos cativos e crueldades que
usam com eles” [p.155-168].
Do Tratado Descritivo merece leituras para a compreensão da
Festa: “Em que se declara o com que os tupinambás fazem bizarros” [p.235]. “Que trata dos feiticeiros e dos que comem terra
para se matarem” [p.240-241]. “Que trata das saudades dos
tupinambás e como choram e cantam” [p.241] “Que trata como
os tupinambás agasalham os hóspedes” [p.242]. “Em que se declara que o tupinambá que matou o contrário, toma logo o nome,
e as cerimônias que nisso fazem [p.247-248]. “Que trata da festa e
aparato que os tupinambás fazem para matarem em terreiro seus
contrários” [p.249]. “Que trata de como se enfeita e aparata o
matador” [p.250].
De tudo isto vale a pena transcrever para servir de epígrafe alguns
ditos de Gândavo:
Não há entre eles nenhuma boa arte a que se deem,
nem se ocupam noutro exercício senão em granje-

246

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

246

10/08/2021, 17:36

ar com seus pais o que hão de comer, debaixo de
cujo amparo estão agasalhados até que cada um
por si seja capaz de buscar sua vida sem mais esperarem heranças deles, nem legítimas de que
enriqueçam, somente lhes paga, com aquela criação em que a natureza foi universal a todos os outros animais que não participam de razão” [p.142]
[o que prossegue merece impresso em negrito]
Mas a vida que buscam, e granjearia de que todos vivem, é a busca de pouco trabalho, e para
muitos mais descansada que a nossa; porque não
possuem nenhuma fazenda, nem procuram adquiri-la como os outros homens, e assim vivem
livres de toda cobiça e desejo desordenado de riquezas, de que as outras nações carecem; e tanto que ouro nem prata, nem pedras preciosas têm
entre eles nenhuma valia, nem para seu uso têm
necessidade de nenhuma coisa destas, nem de
outras semelhantes. [p.143]
Há que se fixar para prosseguir: ao jesuíta Manuel da Nóbrega
chama a atenção o calendário dos que trazem a boa nova – a que
dá o nome de “feiticeiros” e os momentos de festejar as aventuras guerreiras. “diz-lhe que não cuidem de trabalhar, nem vão

à roça, que o mantimento por si só crescerá, e que nunca lhes
faltará o que comer, e que por si virá a casa, e que as aguilhadas se irão cavar, e as flechas se irão ao mato para caçar seu
senhor, e que hão de matar muitos seus contrários, e cativarão muitos para seus comeres; e que promete-lhes longa vida,
e que as velhas se hão de tornar moças, e as filhas que as
deem a quem quiserem, e outras coisas semelhantes.”
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De sua parte, Hans Staden é atento para dois momentos de
festa: uma que acredita ser mensal e outra que tem a ver
com a vitória sobre o inimigo. Em uma e outra celebração
sobressai-se como valor “alterar o estado da consciência” e
sonha-se com um reino de festa permanente: a busca de pouco
trabalho, e para muitos mais descansada que a nossa.
Há que atentar agora para o que jesuítas, visitantes e historiadores entendem como festas e seu saber fazer.
Para os jesuítas chama a atenção a função do pajé o qual conta
com um assentamento sombrio e anuncia o mundo sem males.
Ao mundo do sofrimento do trabalho se opõe um novo mundo de
pura festa, a “parusia” dos sonhos. Contudo a festa real, a que
domina o cotidiano se manifesta na vitória sobre o inimigo. Festejam-se os frutos da guerra. Guerra é presente e promessa é imaginação.
Para os visitantes, Hans Staden e Knivet, destaca-se um trabalho
permanente de preparo da festa e a festa maior de sacrificar o
inimigo vencido.
Historiadores, por sua vez, Gandavo e Gabriel Soares, além de
mostrar o preparo da festa irão destacar o longo ritual de sacrificar o inimigo. O fruto da guerra. A festa da vitória.
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Festa civilizada
Viu-se nas considerações iniciais deste artigo a atenção para
a celebração de festas de nossos “amerabas” – expressão criada por Câmara Cascudo -. Em meio a isso, os jesuítas – e,
possivelmente, o beneditinos – dedicaram atenção espacial
às músicas.
Escrevendo um século após o que afirmou o Padre Manuel
da Nóbrega, o Padre Antônio Vieira oferece-nos esta prenda:
A do edifício espiritual se começou juntamente, porque desde o primeiro dia começaram os
padres a ensinar a doutrina no campo, a que
concorriam principalmente os pequenos, que
muito brevemente tomaram de memória as
orações e respondiam com prontidão a todas
as perguntas do catecismo. Mas depois que os
padres lhes ensinaram a cantar os mesmos
mistérios, que compuseram em versos em tons
muito acomodados, viu-se bem com quanta
razão dizia o Pe. Nóbrega, primeiro missionário do Brasil, o que com música e harmonia de
vozes se atrevia a trazer a si todos os gentios
da América. [VIEIRA, Padre Antônio. A missão
de Ibiapaba. Coimbra: Edições Almedina, 2006.
P. 449-50]
Eis o grande segredo das festas: saber cantar a que se agrega
o saber dançar. De posse da música, curiosamente Vieira nos
traz essa prenda que se pode tornar análoga aos sacrificados
da guerra:
249

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

249

10/08/2021, 17:36

Entraram na serra em Quarta Feira de Trevas
[em plena Semana Santa] pela uma hora; e logo
na mesma tarde começaram os ofícios que se
fazem com toda a devação (sic) e perfeição, por
serem quatro os sacerdotes e os índios de
Pernambuco terem vozes e música de canto de
órgão, com que também cantaram a missa da
Quinta-Feira, e à Sexta-Feira da Paixão, em que
vieram todos adorar a cruz com grande piedade, e na tarde, ao pôr do Sol, se fechou a tristeza daquele dia com uma procissão do enterro,
em que iam todos os meninos e moços em duas
fileiras com coroas de espinhos e cruzes às costas, e por fora deles na mesma ordem todos
os índios arrastando os arcos e flechas ao som
das caixas destemperadas, que em tal hora, em
tal lugar e em tal gente acrescentava não pouco a devoção natural daquele acto. O ofício do
Sábado Santo e o da madrugada da Ressurreição se fez com a mesma solenidade e festa.
[IBID: p.86-87]
Há que sublinhar nessas aventuras de conhecer a festa “selvagem” e a festa “civilizada que tanto os “selvagens” não constituíam um bloco homogêneo nem os “civilizados” obedeciam aos mesmos códigos dos festejos. Nem se há de comentar os costumes dos africanos que vêm ter ao Brasil ainda no
século XVI.
Os civilizados aparentemente seriam “cristãos”. Mas ainda no
século XVI vieram ter os franceses de que nos dão testemunho Knivet, e os holandeses que ameaçaram a perda de
Pernambuco. Além disso, há que fixar a atenção em dois valores em conflito: Expansão da Fé e do Império. A Fé há de
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chegar pelo saber fazer a festa; e o Império pela imposição
da obediência sob a ameaça da violência. De um lado, a Fé se
celebra nas capelas, nas igrejas, nos arraiais; de outro, o império tem como monumento principal a Fortaleza.
Pelo simples registro do Padre Antônio Vieira, exibido acima,
casualmente, a Fé se celebra interpretando a Morte e a Ressurreição. Todas as festas do calendário já consolidado são
de Ressurreição. Isto exibe profundo diálogo entre a morte
do guerreiro prisioneiro e a vida cristã que visualiza na morte
a eterna salvação. Guarde-se esta afirmação de Hans Staden
para contextualizar o banquete sagrado dos cristãos e o banquete selvagem dos amerabas “devoradores de homens”:
Quando está tudo pronto, definem o dia em que o prisioneiro deve morrer e convidam gente de outras aldeias para
a festa.

Festa Popular e Festa para o Povo
Feita esta introdução, caminhemos para exame de um calendário
de festas. Desde que “Cultura” se tornou realidade objetiva para
políticas públicas – tema que tem merecido longos estudos da
Comissão Mineira de Folclore – calendário de festas tem-se imposto como recurso de credenciamento de determinados eventos.
Como exemplo, enumera-se aqui o calendário elaborado pela Comissão Ouropretana de Folclore em publicação de 2014.
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A primeira seção da obra mencionada – Manifestações da Cultura
Popular de Ouro Preto. Ouro Preto: Comissão Ouropretana de
Folclore, 2014 – tem o título de “Calendário das Festas Ouropretanas” [p. 11-33].
Eis:
Janeiro.
01 – Irmandade de Nossa Senhora do Rosário – Igreja de Santa
Efigênia do Alto da Cruz festeja a padroeira.
Data móvel, segundo domingo – Festa nas igrejas de Santa Efigênia
do Alto da Cruz e de Nossa Senhora do Rosário do Terço dos Brancos reunião de 50 grupos de congado, etc. de Minas gerais e outros estados.
06 – Festa de Santos Reis – Entrega em inúmeras igrejas do município.
09 – Festa de São Julião no distrito de Miguel Burnier e festa dos
mineiros.
20 – Festa de São Sebastião em diversas localidades do município.
Fevereiro
02 – Festa de Nossa Senhora das Candeias ou da Luz – procissão
com pastorinhas, fogueira com queima dos enfeites dos presépios.
Data móvel – Carnaval – blocos caricatos, escolas de samba etc.
Março
Data móvel – Setenário das Dores- sete sextas feiras que antecedem a Semana Santa.
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19 – São José – celebrada em vários pontos do município com
destaque para a Vila Operária de Saramenha, Antônio Pereira e o
bairro São José.
23 - Elevação pelo imperador dom Pedro I da cidade à categoria
de “Imperial Cidade de Ouro Preto”.
Data móvel – Festa da Goiaba em São Bartolomeu – inscrita no
livro de registro do Patrimônio Imaterial de Ouro Preto.
Abril
02 – Louvores a São Francisco de Paula.
Data móvel – Semana Santa.
Data móvel – Malhação do Judas.
20 – Aniversário da Escola de Farmácia de Ouro Preto.
21 – Dia de Tiradentes [ feriado nacional ]
23 – São Jorge nos terreiros de umbanda e candomblé.
Data móvel – Festa do Milho em Antônio Pereira.
Data móvel – Trilhão de Ouro Preto com passeio em Cachoeira do
Campo.
Tem-se uma amostra para atenção à distinção entre festa popular
e festa para o povo. É Ouro Preto, trezentos anos após [1720], no
dia de São Pedro, o pessoal fazer um grande arrastão a partir do
Morro da Queimada para protestar contra os quintos do ouro. Disso
resultou outro arrastão promovido pelo Conde de Assumar. Felipe
dos Santos foi arrastado pelas ruas por quatro cavalos que lhe puxaram os quatro membros em grande encenação. À esta festa
faltou apenas assar e comer.
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Entretanto, Ouro Preto, centro do mundo, exibiu outra festa civilizada para glória da América. Publicada em maio de 1734, relata as
festas realizadas em Ouro Preto no ano anterior. Da SolicitaçãoDedicatoria a Nossa Senhora do Rosário os “Irmãos Pretos” afirmam o que merece registro em negrito.
Soberana Senhora
Esta consideração nos obrigou a solicitar esta
pública escritura, em que sempre o nosso afeto
esteja referindo em perpétua lembrança, e contínua narração aos presentes, e futuros toda ordem de tão magnífica solenidade.
Os Irmãos Pretos da vossa Irmandade do Rosário.
Assustem, prezados leitores! O documento Triunpho Eucharistico
Exemplar da Christandade Luzitana exibe no centro da celebração ao Santíssimo Sacramento a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos... Haja contradições para compreender
nossas Minas Gerais. A igreja do Rosário dos Homens Pretos tornou-se depositária do símbolo maior do cristianismo, o Santíssimo
Sacramento.
É verdade que essa glória teve curta duração. Enquanto se ampliava o a igreja de Nossa Senhora do Pilar, matriz do bairro do Ouro
Preto, a igreja do Rosário dos Homens Pretos se tornou sede da
paróquia e acolhida do Santíssimo Sacramento. Leia, prezado leitor, com atenção o anúncio:
Sobre tudo deve Portugal ao Brasil, e todo o Mundo um continuado, e de presente novo exemplo de
Cristandade.
Este é a solene trasladação do Eucarístico Sacramento da Igreja da Senhora do Rosário para um
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novo Templo da Senhora do Pilar Matriz, e morada própria do Divino Sacramento; situada em um
bairro, que chamam Ouro Preto; a mais opulenta
de duas, que há na Vila. [ MACHADO, Simam Ferreira.
Triunpho Eucharistico Exemplar da Christandade
Luzitana. Lisboa Ocidental: Oficina da Música,
1734. Edição fac símile reproduzida em: ÁVILA,
Affonso. Resíduos Seiscentistas em Minas. Belo
Horizonte: Centro de Estudos Mineiros, 1967 . ]
Não é pura curiosidade que esta obra tenha inaugurado o Festival
de Inverno de Ouro Preto no ano de 1967.
Algumas narrativas merecem atenção, ao mostrar o longo percurso anunciado pelo Padre Manuel da Nóbrega que, entendo, fixam
as aventuras da “Civilização” Ibérica nos trópicos.
Deu princípio aos festivos dias um bando por ministério de vários máscaras; uns aprazível objeto
da vista nas diferenças do traje, e precioso da compostura; outros na galantaria das figuras assunto
de riso, e jocosidade: todos por diferentes modos
anunciaram ao povo a futura solenidade, desde os
fins de Abril até três de Maio.
Neste dia saíram duas bandeiras à pública veneração pelas ruas da Vila: uma delas tinha em face a
Senhora do Rosário, em outra a custódia do Sacramento: a outra tinha também a custódia em uma
face, e na outra a imagem da Senhora do Pilar;
ambas de Damasco carmesim. Foram levadas por
duas pessoas ricamente vestidas com numeroso, e
grave concurso, até se colocarem, uma defronte
do Templo da Senhora do Rosário, onde estava o
Sacramento, outra defronte do Templo da Senho-
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ra do Pilar dele Padroeira onde havia de ser a Trasladação.
Em dia da Ascensão se benzeu a nova Igreja. (...)
Serviram à festividade deste dia muitas danças, e
máscaras, ricamente vestidas; e continuaram aos
olhos sempre vario, e agradável espetáculo, ordinariamente de dia; aos ouvidos sonora, e
contenciosa harmonia de músicas, principalmente
de noite, até vinte e quatro de Maio, dia da Trasladação. [p. 193 a 195 – no original: p. 37-40]
[Foram dias e dias de festas e o autor continua à
página 47 do original:] Saiu logo a procissão manifesta aos desejos da publicidade e forma seguinte.
Precedia uma dança de Turcos, e Cristãos, em número de trinta e duas figuras, militarmente vestidos; uns e outros, em igualdade divididos e um
Imperador, e Alferes; a estes conduziam dous carros de excelente pintura, e dentro acompanhavam
músicos de suaves vozes, e vários instrumentos.
Seguia-se outra dança de Romeiros ricamente vestidos, que continuamente ofereciam à vista a gravidade do gesto, a variedade da ordem, em diferentes mudanças da arte.
Depois desta se dilatava outra vistosa dança, composta de músicos, em cujas figuras era o ornato
todo telas, e preciosas sedas de ouro, e prata: pertenciam-lhes dois carros de madeira de singular
pintura; um menor, que levava patente aos olhos
uma serpente; outro maior, de artifício elevado em
abóbeda (sic), que ocultava um Cavaleiro: este,
abrindo-se a abóbeda, saio de repente, e já mon-
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tado, a cabeça da serpente, tudo representação:
Diga-se a história humana, ou a Escritura em termos breves e claros.
Seguiam-se logo quatro figuras a cavalo, representando os quatro ventos, Norte, Sul, Leste, Oeste,
vestidos à trágica. (...)
Depois destes vinham as figuras mais majestosas
de toda a Procissão: todas a cavalo, vestidas à trágica. [p. 47 -53 ]
À celebração do mundo – orbe terrestre – seguem-se celebrações
dos mitos e da ordem mágica que nos governa. Deuses-Planetas e
seus saberes. Porém, o que mais chama atenção deste leitor é o
ensejo da Festa Total!
Seguiam-se logo depois várias Irmandades guiadas de suas cruzes de prata com mangas custosas
de sedas de ouro, e prata, cobertas dos seus Juízes
com varas de prata, as quais em andores de precioso ornamento conduziam os Santos seus Padroeiros. (...)
Precedia a todas um gaiteiro, que por singular fábrica do instrumento, e boa agilidade da arte fazia
uma agradável consonância. (...)
[Atenção] Mais atrás distância de dous passos vinham quatro negros cobertos de chapéus
agaloados de prata com plumas brancas; vestidos
todos de berne; calçados de encarnado.
Vinham em cavalos brancos de jaezes de berne
tocando trombetas, de que pendiam estandartes
de sede branca com uma custódia pintada.
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Seguia-se o guião da Irmandade do Santíssimo .
(...) [p. 94-96]
Logo imediata se via a Irmandade dos Pardos da
Capela do Senhor São José, em larga distância numerosa coberta de opas de seda branca.
(...)
[Atenção] Seguia-se a Irmandade do Rosário dos
Pretos, numerosa de muitos Irmãos, todos com
opas de seda branca.
No meio dela iam três andores: o primeiro de Santo Antônio Calatagirona: o segundo de S. Benedito: o terceiro da Senhora do Rosário: nas imagens
era muito vistoso o ornato em sedas de ouro, e
prata; e em várias, e custosas peças de ouro, e diamantes: nos andores em sedas, galões, e franjas
de ouro; e variedade, e galantaria de diferentes flores de diversas matérias, e artenadas cores.
Haja irmandades nesse séquito: Santo Antônio de Lisboa, Almas e
São Miguel. Em seguida os Nobres com o padroeiro do Senado da
Câmara São Sebastião. E ainda a Irmandade do Rosário do Terço
dos Brancos (???); Irmandade da Senhora da Conceição – da nobreza -; Irmandade da Senhora do Pilar. Seria essa irmandade a
dona da Festa? Nada disso.
Seguia-se ultimamente a opulentíssima, e esplendidíssima
(sic) Irmandade do Divino Sacramento, dilatada em numeroso séquito de honrados e Cristianíssimos Irmãos.
[p.105-106 do original]
É claro que a tudo isto precedia o séquito dos clérigos que conduziam sob o pálio “riquíssimo” o Santíssimo Sacramento. Porém,
há acompanhamento após o pálio.
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Detrás dele vinha o Conde das Galveas, Governador destas Minas, com toda a Nobreza militar, e
literária da Vila, e de outras partes, e o Nobre Senado da Câmara.
Seguia-se logo a companhia de Dragões governada pelo seu Tenente, e os soldados das tropas, todos em boa ordem; e com mesma deram três cargas de mosquetaria depois de recolhida a Procissão. [p. 109-110 do original]
E a festa que já durava um mês ainda prosseguiu por mais três dias
com espetáculos de fogos de artifício, três dias de cavalhadas, três
de comédias, três de touros, “excelentes serenatas de boas músicas”, “esplendidíssimo banquete a todas as pessoas nobres, e de
distinção, seculares e eclesiásticos”
As páginas conclusivas do autor merecem atenção por sintetizarem a excepcionalidade do acontecimento. Essa Festa Total compreendia 200 anos de presença na América.

Não há lembrança que visse o Brasil, nem
consta, que se fizesse na América ato de maior grandeza, sendo tantos e tão magníficos
os que no espaço de duzentos anos com admiração do Mundo todo tem executado seus
generosos habitadores. [p.122]
Se esta foi a festa mais pomposa para exibir os efeitos da “civilização” nos trópicos, modelo para a América. A vizinha Mariana fará
outra maior ainda em que nossas Minas se tornam ícone de “admiração do Mundo”. Ouro Preto se mostra como cidade síntese
das Minas do Ouro. Mariana, das Minas Gerais e do Império Cristão.
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Refiro-me à incrível festa de celebração do “Áureo Trono Episcopal”. É narrativa extensa que ocupa 246 páginas na edição original
da criação da Cidade e do Bispado de Mariana, no ano de 1745, e
o percurso do, então bispo do Maranhão, Dom Frei Manuel da
Cruz, até a sede da nova diocese. Haja festas na partida, haja festas no percurso pelo Maranhão, Pernambuco até as Minas Gerais.
Haja sofrimentos também e muitas sangrias. Penoso percurso.
Vale a pena um rápido excerto de festas pelo caminho. Estamos
em Pernambuco. Há de se encontrar o Rio de São Francisco na
Barra do Rio Grande. O cronista narra:
Nesta povoação, (pertencente ao Bispado de
Pernambuco) que é de mais de cem vizinhos, e
muito capaz de ser uma nobre Vila, Foi S. Excelência recebido com afetuoso júbilo, e estrondoso
aplauso dos seus moradores(...)
Na entrada daquela povoação não só receberam
o peregrino Prelado com as honras do Cerimonial
em semelhantes funções, mas singularizaram seu
afeto aqueles habitantes da Barra do Rio Grande
com festejos públicos: iluminou-se toda a terra de
noite com tanto lustre, que bem podia a demonstração deste cortejo apostar vantagens com as funções mais solenes de algumas Cidades da América. Também houve curiosos, que, por aliviarem S.
Excelência da moléstia de tão prolongado caminho,
intentaram alguns objetos cômicos. E até com ficar Aganipe tão remota do Rio de S. Francisco, nele
não faltaram Musas, que em bem concertados
metros festejaram a vinda desse Prelado às suas
praias, cujas obras, ainda que muito merecedoras
da luz pública, se não estampam, por não fazer
mais extensa esta breve relação. [SILVA, Francisco
Ribeiro da. Aureo Throno Episcopal colocado nas
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Minas do Ouro. Lisboa: Miguel Menescal da Costa
pressor (sic) do Santo Ofício, 1749. p. 25 -27 do
original.]
Note-se, estamos em pleno “sertão”, em povoado “com mais de
cem vizinhos”, “capaz de ser Vila”. E por aí segue a viagem. São
Romão, enfim “Barra do Rio das Velhas”. Ao longo do caminho
houve festas pela notícia e muitas festas antes da passagem do
bispo. Fato curioso foram os preparatórios da Vila de Sabará, sede
da Comarca do Rio das Velhas. Queriam festas com todas as pompas, mas o bispo evitou “para não dar lugar aos excessivos gastos
da pompa, e lustre, com que os habitantes daquele dourado Empório da América costumam ostentar-se em semelhantes funções”.
Enfim, no dia 24 de novembro de 1748 ensaia-se a festa em meio
ao tempo chuvoso. Isto acontece após chegada em outubro a
Passa-Dez e ser festejado em Ouro Preto. Das festas merece rápida transcrição:
Pelo decurso de oito dias sucessivos, e precedentes ao da solenidade, saíam de tarde pela Cidade
toda várias máscaras, diferentes nos trajes, e na
jocosidade dos gestos, os quais em graciosos bandos, e poesias, que espalhavam ao povo, avisavam
por célebre estilo a futura festividade.
Esta notícia se divulgou por toda a Capitania das
Minas, e como a seu alvoroço acrescia a fama de
um aparato de figuras e carros triunfantes. [p.41]
Essas duas narrativas de Festas Totais põe à mostra a relação entre festa e espaço urbano. Há um rol de manifestações eruditas e
populares em que todos os moradores devem se reconhecer. Há
uma cidade sonhada e celebrada em dias de festa. Imagina-se a
cidade possível. A cidade possível deve ser engalanada, ajardinada,
recheada de arcos de triunfo. Temos a cidade jardim.
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Depara-se também a diferença do Trinfo Eucarístico e o Áureo Trono. No triunfo celebra-se a comunidade urbana com todas as suas
contradições. No Áureo Trono, celebra-se o dono do discurso necessário à ordem urbana. A aliança entre o poder da punição e a
vontade de obediência. Não é por acaso que a grande recepção ao
bispo há de se fazer por acompanhamento de guardas da cavalaria, desde o ingresso do bispo no território da Comarca. São as
pessoas mais gradas que necessitam de um discurso da ordem sem
ameaça à vida material. O bispo é o pajé lembrado pelo padre
Manuel da Nóbrega.
Chama atenção deste leitor as longas páginas do relato dedicadas
a sermões, tertúlias poéticas, tragédias e comédias, juntamente
com cantorias mil. Penso sintetizar todos os discursos nos
“desafios” sintetizados pelas proposições de “Mote e Glosa”. Na
compreensão deste leitor, mote e glosa resume contradições que
se expressam no cômico como resposta ao trágico. Guerra a Paz.
O narrador transcreve apenas duas, antes de nos brindar com
“Sermões”, ou seja doutrinas para o Saber Viver digno. Eis os
motes:
Um homem d’além do mar,
Outro cá do nosso Ofir,
Vê-los ambos competir,
Um faz rir, outro chorar. [p. 185 do original]
Segundo Mote:
Um homem de além do mar,
Outro cá do nosso Ofir,
Um sempre está posto a rir,
O outro sempre a chorar. [p. 187 do original]
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Vale a pena brindar o leitor com duas estrofes do segundo
participante desta porfia. Ele assina – goze, leitor – Sancho Pansa
de Apolo.
Dous vários de condição
Entre si andam rem, rem,
Um cara de inverno tem,
Outro cara de verão:
Um quer pregar a Paixão,
Outro Páscoa quer pregar
Mas quem poderá casar
Dous gênios de tal feitio?
Um homem d’aquém do rio,
Um homem d’além do mar.

[última estrofe]
Na marinha sem maranha
O Maranhão chora ausente,
Mas cá de riba contente
Canta o Ribeirão sem manha.
Se a diferença é tamanha,
Ninguém se deve admirar
De tal estúrdia encontrar:
Teimem por final sentença
Um a rir, pois tem licença,
O outro sempre a chorar.
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Vejam agora este mesmo gênero em versos de Gregório de
Matos.
MOTE

A mais formosa que Deus
GLOSA
Com duas donzelas vim,
Ontem, de uma romaria:
Uma, feia parecia;
Outra — era um serafim.
E, vendo-as eu assim,
Sós, sem os amantes seus,
Perguntei-lhes: — Anjos meus,
Que vos pôs em tal estado?
Disse a feia — que o pecado;
A mais formosa, — que Deus.
Este mesmo gênero, imagino, pode ser amplamente explorado em contos populares para desenvolver provérbios, anexins
e “moral da história”. Mas, isto é assunto para outra conversa. Entretanto, ainda nesta seção vale a pena insistir numa
“ideia que me é cara: a de que entre cultura douta e cultura
popular costuma existir uma relação circular”. Cara para
Ginsburg, cara para este leitor e espero que se torne cara
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para todos os estudiosos de folclore. [GINSBURG, Carlo. Olhos
de Madeira: Nove reflexões sobre a distância. São Paulo: Cia
das Letras, 2001. P. 23.]
Tal circularidade se torna tanto maior e, às vezes, tão estranha aos desejos da superioridade douta, quando se pensa
em arquétipos, evoluções, difusão e estruturas. Mais uma vez,
tome-se como exemplo a atenção do padre Manuel da
Nóbrega. Há um Zume que se lê como Tomé, supondo-se a
antecedência de São Tomé nesse paraíso chamado Brasil. Um
Tamandaré lembrando Noé e o Dilúvio Universal. Um Tupã
como nome de Deus. Ensinamentos teológicos já do conhecimento de nossos amerabas. Não se há de estranhar a Senhora do Rosário, São Jorge, Santo Antônio, Senhora da Conceição, São Jerônimo, Santa Bárbara para os cultos jeje nagô.
Como interpretar este relato “recente” vindo de outro lado
do mundo?
Mi mamá era muy amante de festejar los onomásticos
de sus hijos, de su marido. El día del santo de mi padre le gustaba hacer fiesta, y el día del santo de ella,
pero le gustaba hacer las cosas en grande. Preparaba
grandes cazuelas de comida y le gustaba invitar a sus
parientes, sus amigos y compadres. Incluso en las
fiestas le gustaba tomar una copa o dos.
(…)
Mi mamá era muy religiosa y le gustaba mucho ir en
las peregrinaciones. Una vez nos llevó a Roberto y a
mi con ella a Chalma. Chalma es el santuario de los
pobres, los que con mucha fe y amor caminan sesenta
kilómetros por entre brechas en la sierra. [LEWIS, Os265
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car. Los hijos de Sanchez. 16 ed. México: Mortiz, 1978.
P. 16-17.]
Vale concluir, todo ser humano é capaz de narrar acontecimentos. E acrescentar: existem pautas que determinam festas e celebrações. Nesse caso dos Filhos de Sanchez pode-se
imaginar uma hierarquia que determina calendário universal
de festas para os santos. Esse calendário se incorpora em festas comunitárias determinando as relações regionais e torna-se referencias para as festas domésticas e de vizinhança.
O reino cristão tem isto como saber douto que circula prontamente no Saber Popular. Há curiosidades. As câmaras prescreviam a festas, mas, regra geral singularizavam na ordem
local o universal. Natal, Semana Santa, Corpus Christi, Anjo
Custódio do Reino, São Pedro de Alcântara seriam universais.
Merece destaque São Pedro de Alcântara celebrado no dia
12 de outubro... Decretado Padroeiro do Brasil em 1828.
Antes de encerrar esta seção, imagino que o leitor pode se
deliciar com a narrativa de uma festa cujo motivo é diferente. Nas classificações atuais seria posta em catálogo como
“Festa Cívica”; porém, o repertório dará ao leitor motivos para
enquadrá-la onde for mais conveniente. Trata-se de publicação modesta, comparada às de Ouro Preto e Mariana – apenas 16 páginas no original -, mas apontam para a compreensão do repertório disponível ao modelo de “civilização”.
Título e motivo: Relação das Faustíssimas Festas que celebrou a Câmera da Villa de N. Senhora da Purificação, e Santo
Amaro da Comarca da Bahia pelos augustíssimos desponsórios
da sereníssima Senhora D. Maria Princeza do Brasil com o
Sereníssimo Senhor D. Pedro Infante de Portugal. Lisboa:
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Officina de Miguel Manescal da Costa, Impressor do Santo
Ofício, 1762.
Há ordem na sequência da festa. Em primeiro lugar ela deve
ser anunciada com “pregão público”; em seguida seis dias
consecutivos de luminárias. Vejam agora a sequência de danças:
No dia nove saiu a primeira dança dos oficiais
da Cutelaria, e Carpintaria asseadamente vestidos com farsas Mouriscas, dançando destramente pelas ruas depois de o fazerem diante
dos Paços do Conselho.
No dia dez se distinguiram muito os Alfaiates,
pois ricamente vestidos fizeram três
contradanças pelas ruas ao som de acordes instrumentos depois de observarem atenciosamente a mesma política, que com os Paços do
Conselho haviam praticado os Carpinteiros.
No dia onze fizeram os Çapateiros (sic), e
carrieiros a sua demonstração em uma dança
de ricas, e vistosas farsas (...), e discorreram
pelas ruas ao som de várias rebecas destramente tocadas. Todas estas se repetiram nos dias
sucessivos, para que se reproduzisse no povo o
mesmo gosto, e satisfação. [p.5-6 do original]
Houve procissão com tudo que merece, incluindo foguetaria.
Mas o mais curioso vem na narrativa seguinte.
Na tarde do dia 16 saiu o Reinado dos Congos,
que se compunha de mais de oitenta másca267
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ras, com farsas a seu modo de trajar,
riquíssimas pelo muito ouro, e diamantes, de
que se ornavam, sobressaindo a todos o Rei, e
a Rainha. [No paço do Conselho] Para o Rei, e
a Rainha se havia destinado lugar sobre um
estrado de três degraus, coberto de preciosos
panos, com duas cadeiras de veludo carmesim
franjadas de ouro debaixo de um ló verde com
florões de ouro, e franja do mesmo. Vinha o
Rei preciosamente vestido de uma rica
bordadura de cordões de ouro matizada de
luzidas peças de diamantes. Trazia pendente do
cinto um formoso lagarto formado dos mesmos
cordões, com tal artifício, que parecia natural:
na cabeça coroa de ouro, na mão direita cetro,
e na esquerda o chapéu guarnecido de plumas,
e dobrões, que o faziam ao mesmo tempo rico,
e vistoso: nos braços, e pernas manilhas de ouro
batido, nos çapatos (sic) bordaduras de cordões, e matizes de luzidos diamantes. A capa
que lhe descia pelos ombros, era de veludo carmesim agaloada de ouro, e forrada de tela
branca com agradáveis florões. Pelo ornato do
Rei se pode medir o da Rainha, que em nada
era inferior. Depois de tomarem ambos o assento destinado, lhe fizeram fala os Sobas, e
mais máscaras de sua guarda, saindo depois a
dançar as Talheiras, e Quicumbis, ao som dos
instrumentos próprios de seu uso, e rito. Seguiuse a dança dos meninos Índios com arco e flecha. Não foi menor recreação para os circunstantes um ataque, que por último fizeram os
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da guarda do Rei com seus alfanjes contra um
troço de Índios, que saíram de emboscada, vestidos de penas, e armados de arco, e flecha,
com tal ardor de ambas nações, que com muita naturalidade representaram ao seu modo
uma viva imagem da guerra.
Na noite precedente se tinha formado na praça uma luzida encamizada de vinte parelhas,
vestidos de Cavaleiros à Mourisca em ligeiros
cavalos, fazendo uma escaramuça de duas alas
em quatro círculos perfeitos, e sendo feita de
noite às luzes dos archotes, que sobressaiam
às trevas, sem dúvida a fizeram luzidíssima.
Vem em seguida narrativa de uma cavalhada com argolinhas
e tudo, mais uma vez Reinado dos congos, noite de Comédia,
mais cavalhada e finalmente, no dia vinte e dois a festa se
encerra com a representação de uma “Ópera da fábula do
Anfitrião” executada “pelos mais destros, e hábeis estudantes da classe do Reverendo Padre Mestre João Pineiro Lemos, morador na mesma Vila.”
Merece destaque a apreciação do narrador:
Nesta Ópera tiveram os olhos muito que ver
no precioso dos vestidos, e na excelente perspectiva dos bastidores, e os ouvidos muito com
que se recrear na propriedade das vozes, na
harmonia das Árias, e consonância dos instrumentos. Ela foi finalmente a que coroou a solenidade de Festas tão Augustas pelo seu objeto.
[p.16 do original]
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Os Cegos e o Elefante: O Cavalo de Santo
Li, ainda no antigo ginasial uma obra de Malba Tahan - Júlio
César de Mello e Souza – cujo título era “Lendas do Céu e da
Terra”. Fixei dessa obra para toda a vida a lenda intitulada
“Os Cegos e o Elefante”.
Penso valer um mote para o qual a lenda é um glosa:
Vi uma parte; Não era o todo!
Malba Tahan encerra o conto com outro mote:
Somos, sem que possamos perceber, iludidos pela aparência enganosa das coisas.
A glosa é a seguinte: Seis cegos se põem a conhecer um elefante pelo tacto. Cada um toca numa parte, o primeiro conhece pelas ilhargas e conclui ser um muro; o segundo apalpa as presas e encontra cones lisos; o terceiro desliza as mãos
pela tromba e “vê” uma cobra; o quarto encontra nas pernas
a “imagem” de um coqueiro; o quinto foi às orelhas e determinou ser um ventarola; finalmente, o sexto apalpou o rabo
e disse peremptório: elefante é apenas um pedaço de corda!
E o elefante prosseguiu seu percurso, enquanto os cegos continuaram a disputar.
Imagino que essa lenda se presta para nos alertar sobre os
estudos das festas. Mais ainda para todas as aventuras das
assim chamadas “Ciências Sociais ou Humanas”. No conto
privilegiam-se os cegos que “veem” o mundo com o tacto.
Porém há pontos cegos na visão. Esses pontos cegos são mais
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enganadores. A canção do jardineiro de Lewis Carrol nos alerta: “Ele pensava ver...// Olhou uma segunda vez e se deu conta
de que...”
Assisti a um filme que narrava acontecimentos lá pela região
da Grécia, cujo título em português era: “Aquele que deve
morrer!”; a versão francesa registrava: “Le Christ Recrucifié!”
Celui que doit morrir. Adaptação do romance de Níkos
Kazantzákis e direção de Jules Dassin. Pois bem. Há um Cristo e
uma Maria Madalena que não apenas representam o papel da
narrativa mítica, mas atualizam-na na vida cotidiana.

Primeira curiosidade: A encenação da quaresma e da páscoa não
é exclusiva de nossa “civilização”. Segunda curiosidade: a atualização da festa se reproduz na vida cotidiana. Toda esta digressão
tem o objetivo de nos preparar para narrativas de nosso Saber
Celebrar a festa em nossos dias. Não se trata apenas de atenção
para repertórios para explicitar a tradição como produto. Há que
sublinhar a tradição como processo.
A metáfora “Cavalo de Santo” pode se tornar uma boa corda do
elefante para a compreensão “parcial” do Saber Fazer a Festa. O
Santo não desce em qualquer cavalo. Há o escolhido; há também,
dia e hora para o santo escolher seu cavalo. Vejam o tamanho
dessa cauda, segundo narrativa de Ciro dos Anjos: “Sentava-me
[na escola] ao lado de Fabíola, a princesa cristã das Cavalhadas,
por quem debalde suspiravam os meus ferozes contendores” [
ANJOS, Ciro dos. A menina do sobrado. Rio de Janeiro/Belo Horizonte: Garnier, 1994. P. 62] Ora, ora, Fabíola não era simplesmente Fabílola. Era “a princesa cristã das Cavalhadas”, o inverso do
celui qui doi morir!
Quais são os personagens que devem ser lembrados nos testamentos do Judas? Quem poderá figurar como Maria Madalena,
José de Arimatéia, José Nicodemos, Maria Senhora da Piedade,
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Centurião Romano e demais personagens no drama do Calvário?
E o principal de tudo, quem pode se tornar diretor da Festa – o
cavalo maior?
Guardo de minha infância o dia de encerramento da Festa do Divino e a de Santo Antônio, em Gouveia. Finda a procissão, há que
“escolher” o festeiro para o ano seguinte. A igreja em alvoroço.
Eis que chegam dois dignos senhores portando um embornal. Em
um há nomes individualizados de cada pretendente à promoção
da festa do ano seguinte. Em outro, tantos papéis – pelouros – em
branco, excetuado um em que se determina “Festeiro” ou “Imperador”. Inicia-se o sortilégio. Uma jovem trajada de “Virgem” retira de um lado um pelouro e lê um nome. De outro lado, outra
“Virgem” retira e lê: “Cem Cruzeiros”. Cem Cruzeiros será o compromisso do primeiro sorteado para garantir a festa do ano seguinte. O sortilégio prossegue, até que, em dado momento, a segunda Virgem proclame: “Festeiro” ou “Imperador do Divino”. A
igreja explode, a banda de música executa a tocata adequada.
Festeiro ou Imperador recebem as insígnias, e são conduzidos em
cortejo até a própria residência e as esposas apavoradas improvisam recepção a todos do acompanhamento.
Em minha interpretação, essa corda do elefante leva-me a pensar
num momento do Mundo sem Males... O Festeiro/Imperador inicia o reinado com fundos já garantidos por todos que aspiram ao
comando da festa. Os postos de Festeiro/Imperador resultam de
escolha aleatória: todos os candidatos a postos de comando decorrem da disposição de promover a festa. Há uma classe em que
todos são igualmente capacitados a comandar. Alguma semelhança com o desejo de uma Democracia Plena?
A glosa ao Somos, sem que possamos perceber, iludidos pela

aparência enganosa das coisas. Leva-me a usar minha corda
para alcançar outro galho. A distinção entre Festa Tradicional
e Festa Moderna.
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Nos anos de 1960, desenvolveu-se uma linha de pesquisa,
algo como “ver” apalpando o elefante como muro. Título?
Modernização das Sociedades Tradicionais. De fato abriramse inúmeras frentes que resultaram do pânico causado pela
II Guerra Mundial e a tal da “Guerra Fria”. Havia de se consolidar a hegemonia dos Estados Unidos da América. O mundo
se dividiu em dois blocos. Esforços de guerra e de pós-guerra
convocaram em primeiro lugar os antropólogos – ou os assim chamados – em seguida, administradores para desenvolvimento de estratégias de ação – Pert CPM, por exemplo –
psicólogos sociais e cientistas com a devida objetividade.
Países Subdesenvolvidos, Sociedades Tradicionais e quejandos
são termos para designar realidades objetivas criadas em meio
à imposição de saberes que se querem hegemônicos.
Merecem atenção obras que geraram a série de Estudos das
Sociedades Tradicionais coordenadas pelos sociólogos
Wilbert E. Moore e Neil j. Smelser, de Nova Jersey; do programa “Tornar-se Moderno” coordenado por Alex Inkeles e
David Horton Smith, de Harvard; e o programa “Comunicação de Novas Ideias” da Michigan State University cujo leader
do projeto foi Everet M. Rogers.
Em todos esses programas postula-se o “american way of life”.
Tudo mais é tradicional. Inkeles e Horton Smith se põem a
estudar Chile, Nigéria, Argentina, Israel, Índia e Bangladesh.
No projeto da Michigan State os subdesenvolvidos privilegiados são Brasil, Nigéria e Índia. Contudo esse projeto foi mais
longe e se expandiu pelo Peru, Senegal e outros “subdesenvolvidos do mundo.
Nenhum mal desse grande esforço de “em nome das Ciências Sociais” o governo dos Estados Unidos da América haver
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estudado as condições de desenvolvimento de países de
mundo; mas o que nos chama atenção e interessa para o
nosso “Saber Fazer a Festa” é que as conclusões desses estudos se tornaram doutrinas para nosso “desenvolvimento”. O
mote seria: “Apenas um caminho para se tornar moderno!”
Muitos “cientistas” entre nós acreditaram e passaram a rezar
nessa bíblia. Apenas como curiosidade vale a pena a leitura
de alguns dos gibis elaborados para nossa formação.
BELSHAW, Cyril S. Troca Tradicional e Mercado Moderno. Rio
de Janeiro: Zahar, 1968 [do programa de Nova Jersey]
INKELES, Alex e David Horton Smith. Tornando-se Moderno.
Brasília: Universidade de Brasília, 1974 [Com apoio da Fundação Roberto Marinho]
MELO, José Marques et al. Comunicação, modernização e difusão de inovações no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1978.
GERMANI, Gino. Politica y sociedad en una época de
transición. Buenos Ayres: Paidos, 1965.
São amostras. Não se pense que faço tais comentários ao
acaso. Em 1968 este redator se pôs diante de uma questão
ao estudar festas em Minas Gerais com destaque para as atividades musicais. Em meio à análise deparou-se com a questão: As atividades de lazer que se praticavam caracterizavam
um lazer tradicional? O que seria o “lazer moderno”?
Os registros referentes à organização social não autorizavam
dizer simplesmente de uma “sociedade tradicional” diante
das novidades de aclimatar ordens em conflito e de um Estado em exercício de dominação dos estratos sociais. Mas, como
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se defrontar com as prescrições doutrinárias que se exibiam
como “teorias” do lazer, do ócio, da classe ociosa?
Vejam como se dá caminhar sob pedrinhas pontiagudas das
doutrinas postas como teorias:
No momento em que deparamos a sociedade
de mineração, ouvimos sempre comentários de festas e diversões, extensivas a todos os estratos. É necessário perguntar, portanto, se a sociedade de mineração, no período de prosperidade, era tradicional; e, segundo, se o lazer ali existente dependia da
classe ociosa e em que ponto.
Ao formularmos essas perguntas, aparecemnos algumas respostas que poderão servir de ponto
de partida para reflexão mais prolongada sobre o
assunto.
No que se refere à primeira pergunta, se a sociedade do período próspero da mineração era tradicional, cremos que não. E não nos prendemos apenas à impressão do próspero. Não era tradicional
porque, mesmo demograficamente falando, estava
em contínua mobilidade. O Brasil Colonial não foi
tradicional, pelo menos enquanto se faziam tentativas. Haja vista a contínua miscigenação, o contínuo
transformar de mulatos em senhores de engenho,
além do mulatismo artístico de que tanto fala Francisco Curt Lange. Não se pode mais admitir hoje, à
luz das modernas técnicas de pesquisas que o português transplantou para o Brasil, tal e qual, a cultura
portuguesa, “ a fé e o império”. Se tal se tivesse dado,
não teríamos tão reiteradas advertências da Metró275
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pole quanto à administração e costumes vigentes no
Brasil. Quer nos parecer que o período colonial foi
para os aspectos transplantado da cultura portuguesa, fase de mudança, de crise, de escândalo dos conservadores+ . Não precisamos procurar muitos exemplos porque não fariam parte dos objetivos do trabalho, mas que significa o renascimento da escravidão pela colonização portuguesa, senão mudança
contra toda lógica uma vez que, na Europa, a escravidão era instituição milenarmente decadente? O que
significa que, sob as vista complacentes, depois
incentivadoras de sua majestade “fidelíssima”, se fizesse a importação de escravos?
No que tange aos traços gerais, podemos dizer que a sociedade de mineração não era tradicional. Tinha aspectos dinâmicos que não eram, contudo, a “institucionalização da mudança” de que fala Gino Germani. O que se passava era que os
valores mudados se mudavam, à imagem e semelhança de
seus similares: sagrados substituindo sagrados+
No que diz respeito à estratificação soci(+) Veja-se esta notícia da Gazeta de Lisboa:
1757 - Lisboa, 27 de janeiro - São Paulo, cidade da América, 15
de julho de 1756.
“Com a chegada de um navio do Reino ao Porto de Santos, se
recebeu a lastimosa notícia da fatalidade sucedida em Lisboa, no
1 de Novembro de 1755. ( ...)
O Exmo. e Revmo. Bispo desta diocese, movido de amor da
Pátria e do temor de que, sendo maiores os pecados na América,
que em Portugal, poderiam experimentar semelhantes ou maiores
destroços os seu súditos, quis implorar a Misericórdia Divina, e
ordenou oito dias de preces públicas, que se fizeram não só nesta
cidade, mas em todas as freguesias do Bispado.
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al, porém, a sociedade brasileira tendia a ser mais reafirmação
das diferenças entre os estratos devido à ênfase dada à escravidão e ao desprezo sempre presente para com o trabalho
braçal. O contato com o trabalho braçal, a necessidade de
exercê-lo estigmatizava o indivíduo. O português, diante da
colonização, acentuou mais ainda sua tendência aristocrática. O que, aliás, era conveniente para distingui-lo dos “estratos inferiores”, e nem sempre foi possível.
O português se firma quase a priori como classe
ociosa. Classe do “ócio conspícuo”.

(++) A Reforma e a Contra-reforma são dois movimentos revolucionários que esclarecem a mudança do tradicional pelo inovado
tradicionalizante. O caso do Brasil, contudo, não nos parece semelhante ao movimento aludido. O colonizador português tenta
reduzir os povos colonizados aos valores “superiores” fazendolhes, contudo, concessões no processo que distanciam - e que o
distanciam - aparentemente do modelo proposto, do terminus ad
quem.
O modelo seria talvez este:
COLONIZADOR - português - valores e propósitos definidos.
Colonizados - negros e índios - situação de
inferioridade: não podem impor seus valores em
ordens institucionais.
PROCESSO = Escravidão e miscigenação.
Desprezo a certos valores ( colonizador ).
Consciência dos valores dos colonizados e tentativa
de conciliação.
Institucionalização de alguns valores da cultura
“inferior”.
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Entretanto, perguntamos se o lazer promovido pelo grupo é característico apenas de classe ociosa. A resposta nos parece ser negativa. Na sociedade de mineração, na fase de esplendor e ainda posteriormente na de tradicionalização, o lazer parece
atingir todos os estratos.
Entretanto, quem ditava o lazer era a classe
ociosa. Os demais estratos cuidavam de conseguir
tempo extra para imitarem o lazer dessa classe. Era
a emulação-imitação de que falamos mais acima (
capítulo II, IIa parte ).
Definidos os padrões essenciais da sociedade
de mineração, vemos todos os estratos promoverem
festas, contratarem música, festejarem chegadas e
saídas, acompanharem funerais. As associações religiosas se tornam instituições representantes dos
desejos de ociosidade e tempo livre dos diferentes
estratos. Dão-lhes lazer.
A classe ociosa, porém, é que dá o sinal de
partida. Ela é que, com o “consumo conpíscuo” e o
“ócio conpíscuo”, dita os padrões a serem seguidos.
Ela é que procura transpor e imitar aqui os modelos
de vida cortesã. É ela que estimula a “emulação
pecuniária”. Os demais estratos, devido ao fácil acesso ao tempo livre, estimulado pelo enriquecimento
fácil ou pelo incentivo ao individualismo que a extração do ouro e dos diamantes, além do comércio,
proporcionava, procuram imitar o que viam nos estratos superiores, através de instituições competentes.
278

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

278

10/08/2021, 17:36

O lazer tradicional na sociedade de mineração
não parece, por isso, ao pesquisador como característico de uma classe ociosa, mesmo sendo sociedade em que o estrato superior cuidava de se distinguir dos demais. Ele o é de toda a sociedade, até
mesmo da quase-casta de escravos. Isto se deve,
além das atitudes favoráveis, ao fácil acesso de todos os estratos à economia monetária.
Se, na sociedade rural é fenômeno quase exclusivo da classe ociosa, isto parece se dever ao fato
acima. No mundo rural, apenas o senhor tem acesso
à economia monetária ou enfeixa nas mãos as medidas de valor. Os estratos médio e inferior - aquele
de feitores e artesãos, em número insignificante e
este de escravos - existem em função do estrato superior dos senhores latifundiários.
Na sociedade de mineração, os estratos médios existem independentes, se assim é possível dizer
para enfatizar sua posição na sociedade rural. Isto
se dá até mesmo com os escravos, sempre mais livres que os dos latifúndios monocultores. O lazer tradicional dos engenhos, repetimos, existe em função
do senhor e de seu estamento. As orquestras de escravos não servem às festas de escravos - estas são
praticamente inexistentes. Elas servem às “delícias
do senhor”22. Na sociedade de mineração, ao contrário, todas as associações que, como já se sabe,
representavam os mais diversos grupos sócio-profissionais, tinham seus músicos obrigados, além das
corporações musicais que eram contratadas anualmente ou para determinadas festividades23.
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O lazer na sociedade de mineração tem um
elemento a mais que o das zonas rurais: conta com
a participação de todas as classes ou estamentos. É
fenômeno urbano, graças à configuração
demográfica e à circulação monetária, possibilitando verdadeira emulação pecuniária.
Não se pode esquecer a presença da variável
política nas atividades do lazer tradicional.
Havia comemoração oficiais: Anjo Custódio do
Reino, São Pedro de Alcântara, São Francisco de
Bórgia, o padroeiro da vila que davam oportunidade à emergência de festas mantidas pelas comunidades.
A presença destas festas, enquanto oficiais, se
deve à vigência administrativa, embora as formas
de elas se externarem dependessem da dinâmica da
comunidade.
A mudança nas diretrizes políticas - Independência, por exemplo, advento da república, separando Igreja de Estado - implica na permanência ou desaparecimento delas, por se tornarem optativas.
São Pedro de Alcântara e São Francisco de
Bórgia não foram lembrados em nenhuma comunidade pesquisada, nem mesmo nas notícias dos jornais mais antigos.
Só as festas que conseguiram se tradicionalizar
ao lado da obrigatoriedade se mantiveram durante
mais tempo - ou se mantêm até nossos dias. É o caso
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da festa do padroeiro, da comemoração da Semana
Santa - esta favorecida ainda pela obrigatoriedade
litúrgica.
A variável política pode ser, por isso, elemento
válido para explicar a emergência de certas festas,
não o é, contudo, para explicar a presença daquelas
que antes surgiram sob determinações oficiais .
A tradicionalização é fenômeno que atuou à
margem das determinações oficiais.
A análise do que acontece em nossos dias, após
duas reformas seguidas na programação da Semana Santa, talvez ajude a explicar o ponto de vista
acima: inicialmente veio a Semana Santa Restaurada, mais recentemente, o vernáculo nas cerimônias
litúrgicas. Estas decisões são tipicamente políticas.
Atuam sobre a sociedade global, como as de outrora emanavam da metrópole. Que acontece, porém?
Quem quiser vá a Ouro Preto, Mariana, São João del
Rei, Diamantina, Sabará, Santa Luzia, Serro, ou
quaisquer das comunidades pesquisadas e verá ainda muita coisa que criaram no passado.
A festa do padroeiro apresenta sobrevivências
mais puras que a Semana Santa e as comemorações
do ciclo quaresmal. Está menos sujeita a afetações
advindas de modificações externas. Mesmo quando
era obrigatória, a decisão era local. Quem obrigava
era o Senado da Câmara. Além disto, cada lugar tem
seu padroeiro. Em nenhuma das localidades
pesquisadas constou o desaparecimento da festa do
padroeiro. O mesmo não aconteceu com a Semana
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Santa que só pode ser comemorada nas datas
marcadas pelo calendário litúrgico. A impossibilidade de contar com padres, em torno de cujos ofícios
giram as comemorações tradicionais na região, obrigaram as comunidades a abandoná-las.
Tais comemorações, apesar disso, não morreram, foram apenas enterradas, como muito bem
depõe o regionalismo.
O lazer na sociedade de mineração se distingue claramente do lazer rural. Tinha elemento
massivos, impessoais, industriais, característicos da
sociedade moderna. Algumas destas características
ele perde ao se tradicionalizar, na fase de estagnação, mantido exclusivamente pelos grupos primários, sem quaisquer, outras considerações.
[FONTE: SOUZA, José Moreira de. Comunicação e mudança, a decadência do lazer tradicional.
Belo Horizonte: Comissão Mineira de Folclore, 2019.
P. 211 – 217. Original de 1969.]

Está aí o ponto cego. O que se vê como doutrinas que se
exibem como teorias não permite enxergar o que se vê do
ponto de vista dos registros da base empírica. Há que postular para contemplar o elefante que há modernidades... Não
“a” modernidade. A modernidade dos preceitos normativos,
modernidade dos preceitos doutrinários são distintas.
Isto nos remete para um estudo mais atento do Saber Fazer a
Festa e os momentos de mudança. Há um Brasil que se torna
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“independente” politicamente de Portugal no ano de 1822.
Entre inúmeras mudanças o que irá acontecer? Em primeiro
lugar os largos da cavalhada irão se tornar vazios desse espetáculo; do mesmo modo, os espetáculos da “praça de touros”. Ainda nos anos de 1830, é a vez de o entrudo passar a
ser combatido para ser substituído pelo “moderno e civilizado carnaval”. Lá pelos anos de 1870, acontecem coisas interessantes. Intensifica-se a imigração europeia, discute-se
imigração asiática de importação de chineses. Um dos efeitos é o desabono das festas de “negros” e a retirada dos tambores das igrejas do Rosário e assemelhadas. Surge a República em 1889, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Entre outras coisas, separação da Igreja do Estado como religião oficial. Vários efeitos: em primeiro lugar,
incentivam-se chegadas de pastores protestantes dos Estados Unidos da América. Chegam também levas de missionários católicos da Europa: Redentoristas e Salesianos de Dom
Bosco, por exemplo. São Pedro de Alcântara deixa de ser “Padroeiro do Brasil”, esquece-se o “Anjo Custódio do Reino” e a
não mais “religião oficial” torna a Santa Negra “Rainha do
Brasil” Aparecida aqui nas aventuras das Minas do Ouro. Tem
mais. A Igreja Católica não mais oficial passa a obedecer diretamente aos preceitos “Urbi et Orbi”, ou seja Universal e sem
mediação, do Estado. Resulta disso mudanças substanciais
na devoção popular e estabelece-se ruptura entre Sagrado e
Profano. Isto só para começar. No meio do caminho, houve
uma Semana de Arte Moderna. No meio do Caminho, houve
Estado Novo. No meio do Caminho, houve II Guerra Mundial.
No meio do Caminho, houve uma Brasília e a marcha para
Oeste. No meio do Caminho, houve os anos de chumbo em
que nos tornamos “modernos”. No meio do Caminho, houve
a “Nova República”. No meio do Caminho houve Collor, Itamar,
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Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. Houve adesão ao
Estado Mínimo, ao “salve-se quem puder” do Estado Mercado. Tudo isto e muito mais No Meio do Caminho! Quem diria
que no meio do Caminho havia a peste a nos esperar? Pleno
declínio do Homem Público!
Aplicando ao nosso contexto um estudo feito para compreensão de mudanças da ordem urbana na Europa e Estados
Unidos, o reino da Quaresma vence o Reino do Carnaval. Festas tornam-se eventos privados. [Ver SENNETT, Richard. El
declive del ombre publico. Barcelona: Peninsula, 1978] A Festa há de se deparar com os espetáculos do lazer. Não há mais
comunidade a celebrar, ou a comunidade estará em recesso.
Isto se mostra claramente em políticas de Cultura e mais recentemente nas “leis de incentivo”.
Há que prestar atenção ao surgimento da palavra Cultura na
organização dos aparelhos de Estado. Aprece como atenção
ao Patrimônio, comparece aliada ora à Saúde, ora ao Trabalho, ora à Educação, ora sem adjetivo, ora ao Turismo... Curiosamente, o Movimento dos Folcloristas chama a atenção
no ano de 1951 – há setenta anos, Viva! – à Cultura como
bem material e imaterial.
Isto posto, vejamos alguns relatos do Saber Fazer a Festa”
em anos recentes.

Festa e eventos como resistência
No ano de 1983, nosso, hoje, Presidente de Honra da Comissão
Mineira de Folclore, Antônio de Paiva Moura, apresentou no III
Simpósio de Comunicações sobre pesquisas em Folclore, a síntese de uma pesquisa sobre Festas Folclóricas em Minas Gerais.
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Dessa comunicação vale a pena apresentar ao leitor o quadro
intitulado pelo autor de “Dinâmica dos componentes da Festa do
Divino”. A atenção para os “componentes” é da maior importância para a compreensão do saber fazer a festa no interior da Divisão do Trabalho e seu esquartejamento em “eventos”.

Fonte: SIMPÓSIO de Comunicações sobre Pesquisas em Folclore
3. Belo Horizonte 1981. Coordenadoria de Cultura, 1983. P.30.
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Primeira conclusão: a festa é local e conta com o repertório de
grupos locais para se manifestar. Segunda, a festa pode promover
peregrinação ou turismo. Terceiro, a festa conta com a dinâmica
da acumulação local e pode consolidar ou desestimular a presença
de grupos que se encontram disponíveis para se manifestar.
Para contraste quero registrar duas festas de que participei. A
primeira no ano de 1959 e que já se modificou em muitos
pormenores nos dias atuais; e a segunda vivida em dias atuais.
Digo da Festa de São Roque na cidade de São Roque em São Paulo.
É a primeira. A outra foi a Festa de Nossa Senhora do Rosário
acontecida na cidade de Sabinópolis em Minas Gerais, município
desmembrado do Serro.
São Roque. A festa de São Roque tem início no dia 31 de julho e se
estende até o dia 16 de agosto, dia do padroeiro. Para dar
consistência à festa, criou-se a Festa da Uva, de que São Roque
era grande produtor. Hoje, o mercado concorrente do Rio Grande
do Sul desestimulou o plantio da uva nesse município e o “Vinho
de São Roque” é apenas um rótulo. Em meio aos dias de festa da
uva e de São Roque, a cidade era animada pelos “Cavaleiros do
Bom Jesus” que se dirigiam à cidade de Pirapora do Bom Jesus em
devota e “profana” romaria.
O que mais me encantou na festa de São Roque – hoje totalmente
modificada – é que, na véspera da festa maior, celebrava-se a do
Divino Espírito Santo. Parecia que São Paulo inteira se dirigia a
modesta São Roque [ vale a hipérbole]. Curiosidade maior: A
procissão do Divino desvendava o saber fazer a festa. A procissão
exibia trinta e nove andores. Parecia que o Céu inteiro se mostrava
presente. Cada andor era conduzido por uma família local, a qual
se encarregava de adorná-lo com o maior esmero. Adornar o andor
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e adornar-se para portar. Outra curiosidade: cada família exibia
sua devoção local ao santo que era conduzido. Trinta e oito andores
eram de devoção particular, porém o maior de todos era de
devoção que ultrapassava os limites familiares. Era o do Divino
Espírito Santo. É claro que não faltavam bandas de música e o
foguetório de praxe.
Somente isto já era suficiente para mostrar a estrutura das relações
locais do Saber Fazer a Festa. Porém, o dia 16 de agosto era o dia
do Padroeiro, São Roque das bandeiras, São Roque de Raposo
Tavares e todas as aventuras. A missa festiva além do melhor coral
contava com um orador convidado, escolhido entre os mais ilustres
sacerdotes de São Paulo para pregar o Sermão Laudatório a São
Roque. O Santo de Mont Pelier, terra de escolas de Medicina na
Idade Média. Haja promessas a serem cumpridas. O momento
apoteótico se dava à noite. Não mais trinta e nova andores; agora
são quarenta. Aparece a família festeira com a maior pompa. Eis
toda a cidade de São Roque desvendada. Vinho, Divino e São Roque
e de quebra, a vizinha Pirapora do Bom Jesus.
Hoje, São Roque é “instância turística”. Certo padre eliminou o
Divino da Festa para indignação dos mais antigos e terminaram
por expulsá-lo. Porém, a festa de São Roque mantém o vigor da
celebração do padroeiro.
Sabinópolis. Sigamos agora para a cidade de Sabinópolis.
Sabinópolis é município desmembrado do Serro e se chamou
originariamente São Sebastião do Corrente. Sua ocupação se
iniciou no século XIX na expansão para a região da Mata do Peçanha
e do Suaçuí. Guanhães é a cidade mais próxima e capital regional.
No povoado que deu origem à cidade, em dado momento, a festa
de Nossa Senhora do Rosário se tornou “Festa de Agosto” seguindo
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o original padrão da festa do Rosário do Serro. Haveria alguma
emulação com a distante Montes Claros das Formigas? Boa
pergunta. As famílias Barroso, Mourão e Pinho Tavares disputam a
hegemonia local e regional com respingo no brilho das festas.
A festa do Rosário, ao se transformar em Festa de Agosto, tornase evento misto de “folclore” e espetáculo para promoção do
comércio. Turistas se tornam necessários. O povoado há de se exibir
com a devida modernidade da “tradição”.
No pós-moderno facebook o leitor pode encontrar informações
preciosas sobre algumas das festas. Veja-se: https://
www.facebook.com/festadorosario2018sabi/ Há uma curiosidade.
As imagens disponíveis destacam mais a festa como “tradição” do
que o glacê que consola os visitantes: grandes espetáculos para
encher as noites com apresentação de artistas contratados. O
visitante, porém, verá que a Senhora do Rosário foi abafada pela
“festa folclórica” e pelos eventos modernos; grandes espetáculos
musicais bem de acordo com o funk, DJs e “sertanejos” para
multidões. A grande festa enche a cidade durante três dias, talvez,
três noites. Sexta, sábado e domingo. O entorno da praça da matriz
é cheio de barracos para atualizar a feira livre. Ali se vende de
tudo. Reproduz o shopping popular. Há até comida para todos os
gostos; muita roupa, calçados, aparelhos eletrônicos. Na praça
propriamente dita, há barraquinhas para lembrar que é festa de
Santo. Pipoca, sorvete, doces, guloseimas, bebidas. Há também
um mastro a ser erguido e todos os saberes de “grupos folclóricos”
se apresentam sem atenção ao calendário: há folias de santos reis,
sem natal; imaginação de uma possível cavalhada, bumba meu
boi, bonecos, muitos bonecos para lembrar as mascaradas e, é
claro, leilões. Os festeiros necessitam de recursos adicionais para
garantir a presença de visitantes convidados e os gastos com
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cartazes, música e comida para os ternos de marujos, caboclinhos
e congos.
Logo a praça se esvazia a toda a população jovem migra para outra
praça próxima à rodoviária para bailar, bailar madrugada adentro.
Haja louvor a Baco e Príapo.
Agora é Domingo. É o dia da festa propriamente dita. O Rosário
há de se mostrar presente. Inicia-se um longo cortejo, bem ao sabor
do Triunfo Eucarístico em que Rei e Rainha com toda a corte e os
ternos de dançantes marcham em direção à recepção dos ternos
visitantes, acompanhados de banda de música, cavaleiros
brilhantemente trajados e portando cornetas que de tempo em
tempo interrompem o cortejo para anunciar a celebração.
Finalmente, alcança-se a praça principal da igreja Matriz de São
Sebastião. A festa é da Senhora do Rosário, porém, a capela da
santa localizada próxima ao cemitério local não abriga mais a
centralidade local. Celebra-se a missa, sem nenhuma exibição da
“tradição” do saber musical de antanho. Em seguida, os ternos
locais de caboclinhos percorrem a cidade para lembrar os velhos
tempos.
Há que lembrar que a banda de música – aliás, as bandas – guardam
e executam hino de Nossa Senhora do Rosário de compositores
locais ao ritmo de valsa. Esse hino é executado no início da novena
que precede a festa, com espetáculo de fogos de artifício – de que
a cidade se louva como saber local – repiques de sinos e extensa
retreta mostrada ao meio dia para lembrar antigo costume.
[Para ver outras informações sobre a festa de Sabinópolis, consultese o endereço: https://www.facebook.com/450911974977059/
videos/2242732835824519 festa 2019]
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Gustavo da Silveira. Colocando de lado Sabinópolis migremos para
um povoado inexistente. Apresento-lhes Gustavo da Silveira, antiga
estação da Estrada de Ferro Central do Brasil situada próximo à
cidade de Curvelo. Haja curiosidade. Festa promovida por antigos
moradores em um povoado que não existe mais. Celebram-se
lembranças. Casas em ruínas, grande, imenso, estábulo vazio!

Uma família inteira nos apresenta esse espaço de saudade José Afonso Martins, Expedito Reis, Pedro Casaquinha, Zé João, Beiçola,
Humberto Baeta Neves Diniz, Carlos Antônio Ribeiro e Paulo Acácio
Martins:

Gustavo da Silveira era um povoado progressista, a
poucos quilômetros da sede do município de CurveloMG. Além das atividades agropecuárias, seu setor
secundário, industrial, superava de longe o estágio de
desenvolvimento de muitas cidadezinhas do interior
mineiro. Na década de quarenta, lá operava a
charqueada do campobelense Jarbas Gambogi,
produzindo e exportando charque para grandes
centros. O curtume de José Pena ocupava área de meio
hectare com suas instalações, maquinaria, tanques de
curtimento e pátios repletos de barbatimão. A Empresa
construiu, para as famílias dos seus noventa
empregados, a denominada rua do Curtume com
dezenas de casas. A salsicharia, de João Martins,
produzia salame, mortadela, maria-rosa, salsicha, com
venda para hotéis do Rio de Janeiro. Funcionava uma
agência dos Correios. A estação da Estrada de Ferro
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Central do Brasil movimentava-se com cargas e
passageiros.
Com atividade econômica dessa monta, é difícil de
acreditar no retrocesso que levou o povoado à atual
situação. A memória da comunidade corre o risco de
ir se apagando. Os que partiram voltam hoje e
contemplam o cenário de decadência, de recordações,
de saudade. [Fonte: Gustavo da Silveira: Raízes]
Há também lembranças de festas:

A simples proximidade de uma festa era motivo de
“furdunço” na casa inteira. Era um entra e sai sem
parar. Mas, as bodas de prata de Inhô e tia Letícia,
irmã de mamãe, isso sim foi um acontecimento, uma
festa de arromba. A criançada ficou alvoroçada, nossas
mães e auxiliares arranjavam tanto o que fazer, que a
gente ficava olhando sem entender como elas
conseguiam, se tinham apenas duas mãos.
(...)
Para a festa, vieram não sei se dois ou três ônibus
trazendo convidados de Curvelo. Uma orquestra
comandou o baile no salão da casa do Guarda-Livros
do Curtume, ao lado da igreja. De forma memorável,
tocavam, dançavam e cantavam canções de
estremecerem pernas e corações, como o Adios Pampa
Mia e outros tangos. Veio também uma concertina de
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80 baixos, segundo diziam. Como todo adulto que
relembra acontecimentos da infância, não me recordo
de ter visto festa mais bonita em minha vida. Deve ter
sido nos idos de 1945. A casa tinha sido toda pintada
pelo Zé Cobu. O trabalho de pintura demorou alguns
meses. O Cobu, enquanto pintava, também cantava o
“Louvando a Maria”, num ritmo lento, demorado,
compassado, igual à passada dos bois de carro ou ao
ritmo da procissão. O ritmo ditava ritmo, isto é, a
música era o compasso dos trabalhos. Faltava alguém
mais atento para mandar trocar de música: “Tico-tico
no Fubá”, ao invés de “Louvando a Maria”! [p.82]
Em meio a tantas recordações, os saudosos e distantes
moradores decidem a se lembrar de Joãozito! Surpresas! A
História é longa, mas merece transcrição de uns pedaços:
O falecido e querido tio Luiz Martins (irmão de papai),
no curso primário, em Cordisburgo, por volta de 1915,
tinha grande amizade pelo seu colega Joãozito. O tio
contava histórias engraçadíssimas daquela época.
Coisas da infância. Joãozito era um pândego e
recomendava aos colegas as suas receitas de como
fazer as coisas. Por exemplo, ensinava ele:
“¯O leite devia ser tomado aos
poucos, em pequenos goles de cada
vez, pois, ao chegar ao estômago, transformavase automaticamente em queijo. Pequenos goles
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eram pequenos queijos que se formavam. Se a
pessoa tomasse uma grande golada, um enorme
queijo formava-se no estômago, causando malestar. Tinha que ser um golinho de cada vez, aos
poucos”.
Encerrado o primário, tio Luiz seguiu para Juiz de Fora,
para fazer o curso de comércio no Grambery. Estudioso,
conquistou medalha por uma invenção considerada de
grande mérito: tinha criado uma nova taquigrafia. De
volta a Cordisburgo, presenteou o amigo Joãozito com
sua taquigrafia. Há notícias de que Joãozito fez uso da
invenção durante a vida toda. E olhe que o que mais
fez na vida foi escrever. Pelas bandas de Curvelo, é
considerado, hoje, o maior escritor que o Sertão das
Gerais produziu. Já os altos coturnos do meio
acadêmico o incluem entre os mais ilustres escritores
da literatura universal. Joãozito nasceu em 1908. Estão
festejando o centenário do seu nascimento.
O que tem a ver Luiz Martins e Joãozito com Gustavo
da Silveira? Aí é que entra a surpresa. A maior de todas
as surpresas. Há poucos dias, Enny Guimarães de Paula,
ilustre acadêmica curvelana, perguntou-me sobre a
existência de uma ou duas charqueadas em Gustavo
da Silveira. Fiquei por entender. Maria Fargnoli
recomendou a ela conversar comigo sobre as
charqueadas. Enny está pesquisando alguns dados
sobre Gustavo. Comprometi-me a enviar-lhe o Volume
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III do livro do Sílvio Gabriel Diniz, Dados para a História
de Curvelo, onde as charqueadas estão bem
explicadinhas. Sílvio é mestre no assunto. E a surpresa?
Onde está a surpresa? Enny revelou-me que está
escrevendo um livro sobre Guimarães Rosa, seu primo,
que tio Luiz chamava carinhosamente de Joãozito. E
informou-me, para espanto meu, que Guimarães Rosa
havia morado em Gustavo da Silveira, onde seu pai
mantivera uma venda. Acredito que foi na década de
vinte. Há muito mais coisas entre o céu e a terra, sobre
Gustavo da Silveira, do que imagina a nossa vã
filosofia. Obrigado Enny.
Haja motivos para festejar Gustavo da Silveira e retornar em
festas a um lugar que não há mais. Pois não é que Gustavo da
Silveira se enche de visitantes a cada ano no último domingo
do mês de maio? O não povoado se povoa novamente. Há
missa, procissão e muita comida. Há também gado que se
encanta com música e corre para a beira dos cercados que os
separam do cortejo. Como boizinhos e vaquinhas adoram
música. A procissão passa, a música toca e o gado dança de
alegria.
Porém o dia da maior festa aconteceu quando levamos para
uma tarde de autógrafos o livro de memórias de Gustavo da
Silveira. Havia gente de toda parte do Brasil. E, para recordar
a festa, bandas de música, conjuntos com sanfona, folias de
santos reis, grupos de danças “típicas”. Enfim o passado de
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volta sem atenção ao tempo e ao calendário. Discursos,
canções, abraços demorados.
Já que percorremos alguns lugares por aí, vale a pena conhecer a
festa popular em Belo Horizonte. Curiosamente, não encontrei
nenhuma que celebrasse a comunidade que não fosse em louvor
a Nossa Senhora do Rosário. Apresento duas. Uma do bairro da
Concórdia e outra na Cabana do Pai Tomás.
Concórdia

Em 1998, uma aluna que cursava pós-graduação em Folclore
e Cultura Popular, pelas, então, Faculdades Integradas Newton
Paiva era também diretora da Escola de Danças do Palácio
das Artes da Fundação Clóvis Salgado. No curso do Palácio
das Artes havia uma jovem que era filha de uma senhora que
por herança de família promovia anualmente uma das festas
de Nossa Senhora do Rosário no bairro da Concórdia. Pois
bem, a aluna convidou a senhora que cursava pós-graduação
e ser rainha do ano na festa da Concórdia. Esta última, por
sua vez, fez-me o convite para me tornar Rei do Ano.
Nunca fui rei, porém, acabei aceitando o convite. Primeira
surpresa: havia alguns anos que a festa não tinha em seu
quadro Reis do Ano. Rei do ano fazia – e ainda faz - parte do
repertório em muitos festejos. Porém, esse tipo de
congraçamento étnico perdeu o brilho, e, no caso da
Concórdia, havia um rei do ano que se tornara “Rei Perpétuo”
não pelo título, mas por falta de opção. Era uma vez o
congraçamento...
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Segundo o ritual, o rei do ano deveria ser coroado no mês de
maio e já nos encontrávamos em setembro, quase às vésperas
da grande festa. Fomos coroados com todas as honras... E
nos preparamos para o dia da grande festa. Dia? Dia nada.
Dias, uma sequência de dias. Dia do mastro, dia da festa, dias
da oitava, dias do descendimento do mastro, enfim, dia da
descoroação. Cumprimos dois dos três compromissos. Não
somos descoroados até hoje... Erro, desrespeito, descaso!
Chama minha atenção o Reinado. Para cada cerimônia, ritual
de coroação, ritual de descoroação. A Rainha aluna – Senhora
Águeda de Carvalhaes e Kallás – decidiu completar o quadro
do Reinado com príncipes, princesas, mordomos e demais
componentes da “realeza branca”. De outro lado, o “Reino
do Congo” se formava de rei e rainha perpétua, rei e rainha
conga, e muitas outras rainhas tais como Rainha do Povo e
detentoras de muitas outras honras da corte.
Chamou-me a atenção o posto de “Rainha do Povo”.
Aparentemente teria poderes mágicos, porém esse poder
consistia na vigilância constante de impor respeito aos
curiosos assistentes da festa.
Na qualidade de Reis do Ano improvisados, nosso papel
consistiu apenas em preencher o vazio desse posto. A “pobre”
da dona Wilma – que Deus a tenha – cuidou de todos os
ônus que implicam uma festa: “castelo” para retirar os Reis,
locais para almoço dos participantes, licenças e alvarás para
uso do espaço público, convite ao sacerdote e aos ternos
convidados, e tudo mais. Com alguma vergonha oferecemos
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parcos recursos para completar as despesas. Águeda fez mais.
Emprestou o “guarda roupa” dos espetáculos teatrais do
Palácio das Artes que adornaram o reinado em trajes de gala...
Chamaram minha atenção a presença do competente
cinegrafista Dêniston Diamantino, que por iniciativa própria
compareceu para registrar os momentos principais do cortejo
em direção à missa solene da festa – missa conga – e o ritual
do terno de Moçambique – cabeça de coroa pelos cantos de
submissão. A cena de limpar os calçados do Rei e da Rainha
do ano fizeram-me ver o lado cômico do momento como
retorno da encenação trágica do passado.
Narro esses pormenores para fixar um ponto de minha
caminhada. Minha recusa a fazer etnografia de festas, ou de
qualquer coisa. Priorizo “Registro de Vivências”. Com isto
quero dizer que no registro de vivência eu não me distingo
do contexto vivido, muito diferente da “etnografia” que exige
distanciamento e não identificação.
Cabana do Pai Tomás
Se à festa de Nossa Senhora do Rosário da Concórdia da Wilma
eu participei uma única vez, há outra que venho
acompanhando há alguns anos, algo como sete anos –
excetuados, é claro, esses dois péssimos da pandemia. Refirome à festa de Nossa Senhora do Rosário da Cabana do Pai
Tomás.
De fato, são duas festas. A primeira acontece no terceiro
domingo do mês de maio e a segunda em algum domingo do
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mês de julho para coincidir com o início da novena com o
levantamento do mastro de São Pedro. Vivi pouco a festa de
Dona Odete – que já mereceu até tese de mestrado e cd com
músicas -, e vou me deter na festa de Seu José Francisco de
que se origina a de Dona Odete.
Bela curiosidade, a festa do Rosário de José Francisco abrese solenemente no dia de São Pedro! Que bela “tradição”!
Acontece que antes de tudo, José Francisco trouxe de
Sabinópolis, onde nasceu e foi criado a tradição das festas
juninas. Ao se casar com uma moça de Divinópolis – do outro
lado de Minas Gerais – se encantou com a celebração do
Rosário. Muito curioso! Não foi o rosário de Sabinópolis que
lhe moveu, mas o Rosário de Divinópolis. Casou São Pedro
com Nossa Senhora e tornou-se mestre.
A novena se inicia com rezas e levantamento do mastro no
dia de São Pedro com a presença de guardas de congo e
Moçambique. Congo de José Francisco e de Dona Odete e
Moçambique do Alto dos Pinheiros. A novena prossegue com
rezas até a véspera e o dia solene. No Domingo, a festa se
inicia com acolhida às guardas visitantes, - cujo número
alcança até vinte ternos – provenientes de Divinópolis, Ibirité,
Alto dos Pinheiros, Nova Cintra, Nova Gameleira, Jardim
América entre outras inumeráveis.
Improvisam-se reis do ano; regra gerais lindos jovens com
suas princesas, príncipes e caudatários. O cortejo segue até a
igreja, celebra-se missa conga, o Moçambique abençoa o
sacerdote e finda a missa, procede-se a lauto almoço no qual,
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enquanto uma guarda almoça, as demais dançam na praça
até chegar a sua vez.
O repertório da festa registra um núcleo que se repete
anualmente, contudo, há inovações. Em uma das festas,
convidou-se um grupo de capoeiristas para acompanhar o
cortejo preenchendo o lugar que é ocupado na Concórdia
pela Rainha do Povo. Não deu certo.
Para satisfazer a curiosidade de meu querido leitor, narro as
peripécias de custear a festa. José Francisco corre ao CEASA e
convence os negociantes a doarem verduras e outros gêneros
alimentícios, corre o comércio da Cabana com o mesmo
propósito, padarias, açougues, supermercados. Pede ajuda
em dinheiro para pagar alvarás e outros custos exigidos pelo
poder público que reconhece tudo isso como ações de
mercado em favor do “terceiro setor”. Revista o próprio bolso,
convence o padre e os gerentes das associações. Aí sai a festa.

Pinhões
Há ainda um povoado em que acompanho o “saber viver”
desde o ano de 1976 e cuja festa do Rosário – padroeira da
localidade - eu registro desde o ano de 1980. Refiro-me ao
povoado de Pinhões, localizado no município de Santa Luzia.
Remeto o leitor para acompanhar alguns traços dessa festa nas
seguintes publicações:
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III Simpósio de Comunicação sobre Pesquisas em Folclore.
Belo Horizonte: Coordenadoria de Cultura da Secretaria
de Estado do Governo, 1983: “Pinhões: Comunidade negra
na órbita metropolitana” p.44-47. José Moreira de Souza
em coautoria com Romeu Sabará da Silva.
REVISTA da Comissão Mineira de Folclore nº 24 ano 2004
. “Pinhões: Mito e folclorização”. P. 85-109
REVISTA da Comissão Mineira de Folclore nº 27 ano 2014.
“Macaúbas e a memória popular: registro de conversas”.
p. 62-81.
Com esse acompanhamento, o grupo de catopê que é o núcleo da
festa insistiu que este devoto deveria ser Rei em algum ano. Diziam:
“Seu Moreira, nós queremos tirar o senhor em cantos. Senhor
Rei, saia para fora. Faça la cortesia e vamos embora.” Resisti. Em
certo momento, um dos reis do ano, imaginou forçar-me a mim e
minha esposa a fazer parte do cortejo. Inventaram o título de
“Patrono da Festa”. Título desconhecido. Com essa história o catopê
pode a partir do ano de 2009 ingressar em minha casa, pela porta
da frente e sair pela do fundo trazendo as benção de nossa Senhora
do Rosário. Ali cantam e dançam as músicas que consideram de
minha preferência:
Eu pisei na pedra
A pedra embalaçou.
Mundo tava virano,
Agora endereitou!
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Não satisfeito, no ano de 2019 cismaram que deveria ser Rei de
uma vez. O padre foi o que mais se empenhou. Eis que chega o dia
da coroação. Em Pinhões, o rei é coroado no encerramento da
festa e tem pela frente um ano de preparação para animar a
comunidade. Lá do alto, o padre conclama: Reis para o ano de
2020: Senhor Moreira de Dona Adélia.
Houve gritos. “Não aceitamos. Queremos sorteio”. Ouvi. Uma
senhora me aconselhou: “Não suba, não suba”. Subi. Os apupos
continuaram. Adélia, minha esposa, aconselhou o padre: - “Proceda
ao sorteio”. Assim se fez. Graças a Nossa senhora do Rosário, o
papel escolhido por uma inocente criança convocada ao palanque
entregou ao padre o papelzinho com o nome de Jailson Diniz. –
Aplausos gerais! Livrei-me dos anos da peste e de todo o projeto
de visitar casa por casa, conversar com cada morador e produzir
um diagnóstico de cada uma das nove seções em que se dividia o
povoado e levar ao conhecimento de todos as condições do Saber
Viver e os interlocutores locais, municipais, estaduais, nacionais e
internacionais responsáveis pela vida feliz ou infeliz que
determinava o cotidiano.

Livre pensar
Regra geral, as festas fixas em calendários visam a consolidar
relações comunitárias e celebram necessariamente o tempo mítico
de sua fundação. Em nosso caso, digo do Brasil, as comunidades
celebram seu padroeiro. Nosso calendário é demarcado por festas
religiosas católicas; ou seja, prescritas para todo o Orbe Terrestre.
Há hierarquias, contudo. Em minha interpretação, a festa que
celebra o orbe terrestre se chama Festa de Corpus Christi,
momento mítico de fundação da sagrada comunhão. Momento
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mítico em que o mundo se torna a comunidade dos cristãos.
Momento mítico do “Sacrum Convivium” que, na minha tradução,
é o Sagrado Banquete! Não é acaso que em nossa pós-moderna
internet se possa encontrar registros em todo o Brasil de ruas
enfeitadas com tapetes, esmeradamente elaborados para acolher
o percurso da Sagrada Eucaristia. A festa de Corpus Christi instituída
como celebração da comunidade universal não poderia ter raízes
locais, mas obedecer a prescrições advindas do que há que se
entender como “Centro do Mundo” – a Urbs por excelência.
Na expansão ibérica, Corpus Christi é determinada pelo Rei que
torna obrigatória em todas vilas com obrigação para o Senado das
Câmaras Municipais. Por sua vez, há uma irmandade necessária
obrigada à promoção dessa festa. Chama-se Irmandade do
Santíssimo Sacramento. Além das vilas, todos os povoados que
constroem capelas e solicitam a exposição do Santíssimo
Sacramento necessariamente terão sua Irmandade para zelar dia
e noite pela “lâmpada do Santíssimo” e como conclusão pela festa
do Santíssimo. Tais localidades seriam consideradas “capelas
curadas”, ou seja, teriam um sacerdote encarregado de administrar
o sacramento da Comunhão – o Sagrado Convívio, Sagrado
Banquete.
A atenção para esta festa nos permite compreender as festas que
se instituem em calendário para consolidar a ordem local particular,
regional, ou nacional. O Estado Laico há de se dar conta de que,
sem celebração do momento mítico criador, não se promove
qualquer identidade. Antes, o Império Ibérico prescrevia como
festas oficiais a do Anjo Custódio do Reino, a do Padroeiro do Reino
– São Pedro de Alcântara e São Francisco de Bórgia. Ao longo do
império passou-se a celebrar o Treze de Maio. Repito, Treze de
Maio como data de reconhecimento da Família Imperial. [Não é
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de graça que a Princesa Izabel tenha assinado a Lei da Abolição no
dia 13 de Maio e que o jongo entoe: No dia Treze de Maio// é que
houve alegria e Verdade!] Sete de Setembro, 21 de Abril e 15 de
Novembro são datas de calendários míticos. Houve Independência,
houve Inconfidência, houve República...
Deparamo-nos de um lado com um calendário de festejos do
momento mítico da Criação do Orbe e o momento mítico da
consolidação da ordem particular – Estados, Comarcas, Municípios,
Vilas, Povoados.
Há que se acreditar que nenhum povoado e, até mesmo, nenhum
fogo-lar se estabeleceu nas Minas sem a criação de um Santo
Protetor. São Sebastião, São José, São Gonçalo, Santo Antônio, São
João, o Bom Jesus, Nossa Senhora com todos seus mistérios – da
Graça, Da Piedade, da Glória, da Boa Viagem, do Carmo, da Boa
Morte, do Rosário, da Luz, do Parto, do Ó! -.
Santo Antônio pode ser um bom exemplo para a compreensão da
celebração de mitos de fundação de lugares na ordem local. Vejase:
Santo Antônio – Chiador; Santo Antônio – Granada; Santo Antônio
– de Carangola; Santo Antônio – do Jacinto; Santo Antônio – da
Água Fria; Santo Antônio – da Barra do Itinga; Santo Antônio – da
Bertioga; Santo Antônio – da Boa Sorte; Santo Antônio – da Boa
Vista; Santo Antônio – da Canabrava; Santo Antônio – da Casa
Branca; Santo Antônio – da Coluna;
Santo Antônio – da Ermida dos Campos; Santo Antônio –da Estrada
– Curvelo; Santo Antônio – da Figueira – Governador Valadares;
Santo Antônio – da Lagoa; Santo Antônio – da Lajinha; Santo
Antônio – da Manga de São Romão; Santo Antônio – da Olaria;
Santo Antônio – da Ponte Nova; Santo Antônio – da Pratinha; Santo
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Antônio –da Roça Grande; Santo Antônio – da Tapera – Santo
Antônio do Norte; Santo Antônio – da Vargem Alegre; Santo
Antônio – da Vereda; Santo Antônio – das Mamonas; Santo Antônio
– das Marianas; Santo Antônio – de Salinas; Santo Antônio – de
Entre Rios; Santo Antônio – de Ponte Nova - Itutinga; Santo
Antônio – de São Joanico; Santo Antônio – d São João Acima –
Igaratinga; Santo Antônio – do Amparo; Santo Antônio – do Araçuaí
; Santo Antônio – do Arraial da Gouveia; Santo Antônio – do
Bacalhau – Santo Antônio do Pirapetinga; Santo Antônio – do Bom
Retiro – Itacambira; Santo Antônio – do Bom Retiro – Roça Grande;
Santo Antônio – do Bom Retiro do Serro do Frio; Santo Antônio –
do Bom Sucesso do Descoberto do Peçanha; Santo Antônio – do
Boqueirão; Santo Antônio – do Brejo dos Mártires; Santo Antônio
– do Calambau; Santo Antônio – do Camapuã; Santo Antônio – do
Campo; Santo Antônio – do Carangola; Santo Antônio – do
Caratinga; Santo Antônio – do Cruzeiro; Santo Antônio – - do Glória;
Santo Antônio – do Gorutuba; Santo Antônio – do Grama; Santo
Antônio – do Indaiá; Santo Antônio – do Itacambiruçu da Serra do
Grão Mogol - Santo Antônio – do Itacambira; Santo Antônio – do
Itaim; Santo Antônio – do Itambé; Santo Antônio – do Itatiaia; Santo
Antônio – do Jacinto; Santo Antônio – do Juiz de Fora; Santo
Antônio – do Machado; Santo Antônio – do Manhuaçu; Santo
Antônio – do Matipó; Santo Antônio – do Mato Verde; Santo
Antônio – do Monte; Santo Antônio – do Muriaé; Santo Antônio –
do Piracicaba - Cel Fabriciano; Santo Antônio – do Porto Alegre de
Ubá – Astolfo Dutra; Santo Antônio – do Riacho dos Machados;
Santo Antônio – do Rio Abaixo; Santo Antônio – do Rio das Mortes;
Santo Antônio – do Rio do Peixe – Alvorada de Minas; Santo Antônio
– do Rio Acima; Santo Antônio – do Setubinha; Santo Antônio – e
São Sebastião do Uberaba; Santo Antônio – do Vale da Piedade da
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Campanha do Rio Verde; Santo Antônio – dos Patos – Patos de
Minas.
São, no mínimo, 75 cidades e povoados nos quais Santo Antônio
seria celebrado como mito da constituição da ordem local.

A festa não se apresenta como acaso. Há determinações. O Santo
escolheu o lugar para se tornar fundador e sua celebração anual
atualiza o mito do surgimento dessa localidade.

Fiz longo atalho para dizer de Nossa Senhora do Rosário de
Pinhões. Inúmeras irmandades de Nossa Senhora do Rosário
guardam lendas que narram o mito da escolha do local e do grupo
étnico que as distingue. [Ver Revista da Comissão Mineira de
Folclore. Edição nº 24 de 2004.]

Em Pinhões a lenda que narra o mito informa: Nossa Senhora do
Rosário apareceu. Bandas de música – brancos – foram até o local
e em festa a convidaram para escolher o local de moradia. Ela nem
se mexeu. Foram outros ternos de dançantes. Ela permaneceu
imóvel. Enfim, o catopê dançou para ela e ela se abrigou numa
gruta que existe no alto do povoado. É de lá do alto que ela zela
pelos moradores e todas as noites, altas horas, o sino repica no
interior da gruta.
Para ela a festa é constante. Após a eleição do novo rei inicia-se a
celebração para o ano vindouro.
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Em Minas Novas, onde a padroeira é Nossa Senhora do Bom
Sucesso. A festa de Nossa Senhora do Rosário superou a da
padroeira e o mito é celebrado com a busca de Nossa Senhora do
Rosário retirada das águas do Rio Fanado. Há que fixar o repertório
disponível para cada festa. Lugar do festeiro, ternos dançantes,
repique dos sinos, música adequada, e negociação da ordem.
Entretanto um estudo atento do Saber Fazer a Festa não pode se
esquecer de mudanças estruturais na ordem local, regional e
nacional. Tem-se, de um lado, mudanças profundas ou superficiais
nas relações de trabalho – modos de produção -, mudanças
estruturais nas relações de mando – dominação - e mudanças
estruturais na composição dos grupos que defendem valores em
conflito – a diversidade resultante do que tomou o nome de
“Terceiro Setor”.
Merece, portanto, atenção especial para a consolidação do lazer
que se distingue nitidamente da festa ocupada em reforçar vínculos
de ordem espacial. Entre inúmeros percursos possíveis, pode-se
caminhar da festa local para momentos de descontração individual,
ocupação do tempo livre, ou seja, lazer sem festa.

Enquanto o Pau sobe e desce, folgam as costas: Festas, lazer
e apropriação produtiva do ócio
Imagino, prezado leitor, que alguns podem compartilhar
minha ignorância. Durante muito tempo, pensei que festas
populares e festa para o povo tinham um repertório fixo –
nas juninas, “casamento na roça”, quadrilhas, fogueiras, fogos,
mastros, canjica, quentão, batata doce; no Natal, presépios e
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folias de reis; entrudo em resistência ao carnaval “civilizado”;
Semana Santa com jejum, muito silêncio, procissões e ofício
de trevas; sábado da aleluia com Judas e testamentos; Divino
com imperador, muitas músicas na casa do imperador,
cavalhadas, encamisados, e cortejo de caboclinhos ou tapuias;
Rosário com reis do ano e muitas danças do congo, do
Moçambique, do jongo, do catopê ou do catopé, ou catupé,
marujos, vilões e assemelhados. Simples assim. Afinal o
mundo das tradições é imóvel e seu cardápio, imutável.
Porém, ao longo do meu percurso de ignorância, me deparo
com a criação de casas de teatro, conhecidas como “casa da
ópera”; espetáculos itinerantes de companhias de cavalinhos,
ou circo teatro; e a invenção de bailes e casas específicas para
esse divertimento. Moral da história, há festas e há
divertimentos. Seria a festa um divertimento? Ou o
divertimento é evento que se desloca das festas?
Para minha surpresa, encontro uma obra escrita ao longo do
século XIX na qual, o autor chama a atenção o tempo todo
para mudanças. Sim, não havia uma Minas imóvel. Sempre
em mudança.
Em primeiro lugar há que perguntar para que se faz festa; em
segundo como se criam espaços para divertimento. Há uma
resposta para a festa: festa se faz para celebrar alguma vitória.
Festa cívica celebra momento de mudança que deve
permanecer como instante mítico. Emancipação, por
exemplo, criação de autonomia espacial. Do mesmo modo a
festa religiosa.
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O autor que me oferece oportunidade para esses e muitos
outros comentários se chama Francisco de Paula Ferreira de
Rezende. [Minhas Recordações. Belo Horizonte: Itatiaia; São
Paulo: USP, 1988.] Na obra referida, o autor preenche 429
páginas de relatos de memória compreendendo praticamente
todo o século XIX. Em meio a centenas de mudanças merece
leitura atenta os capítulos XIX e XX da primeira parte. Para
antecipar a curiosidade de meu leitor exibo o sumário desses
capítulos.
Capítulo XIX: Vista geral sobre o estado social em 1842. As
raças do Brasil e uma profecia do autor. No começo do século
ainda dominava o sentimento aristocrático. As classes não se
misturavam e tinha cada uma a sua vida própria. Igreja,
irmandades e festas religiosas na Campanha. [p. 161-170]
Antes de mostrar o conteúdo do capítulo XX, merece atenção
a “profecia” do autor. Sorte dele de não prestar atenção aos
discursos contrários à “mistura de raças” a que Euclides da
Cunha não pode escapar.
[Às três raças puras, há de surgir] uma quarta que é
formada pelo cruzamento daquelas três; e esta última
raça que em prejuízo das que a formam tende cada
vez mais a multiplicar-se e a estender-se, tem tomado
um tão grande desenvolvimento, que já não é de hoje,
que se costuma dizer que não há um só brasileiro que
não atire seta ou toque urucungo; o que quer dizer,
que não há um só brasileiro que não tenha em suas
veias uma quantidade maior ou menor de sangue
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indígena ou de sangue africano. Esta proposição,
sobretudo assim tomada em um sentido tão amplo,
ainda está um pouco longe de ser de uma perfeita
exatidão: ela, porém, tende a se tornar cada vez mais
verdadeira; e é muito de supor, que no fim de mais
alguns séculos a população toda do Brasil não se
componha senão dessa raça única, com as pequenas
exceções apenas dos novos estrangeiros que forem
continuando a entrar ou dos seus imediatos
descendentes. O que essa quarta raça terá de fazer ou
o que ela dará, só o futuro é que pode dizer; mas o que
desde já se pode profetizar, é que há de ser uma raça
extremamente inteligente. E se não, corram-se os olhos
por toda a nossa sociedade dês do nosso parlamentar
até qualquer banda de música; e observe-se qual é o
papel que por toda parte representa o homem pardo
ou esse elemento misturado. [p.161-162]
Essa profecia totalmente execrada nos dias atuais, em nome
da diversidade e da luta contra o racismo, era vista pelo ilustre
Francisco ao narrar a convivência nos bancos da escola com
um aluno apaziguador de contendas e desavenças. Chamavase Francisco de Paula Vítor. Esse “crioulo retinto” tornou-se
vigário colado – quer dizer nomeado e reconhecido pelo
governo – da cidade de Três Pontas. Filho natural contou com
os préstimos de uma madrinha que o livrou do “estudo” dos
ofícios mecânicos. Resultado: Francisco tornou-se sacerdote
– vigário colado - e sua memória como santo é celebrada até
os dias atuais em Três Pontas com grande festa local.
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Porém, há ainda surpresas a serem narradas no capítulo XX.
Capítulo XX: Divertimentos profanos na Campanha. As danças
da cidade e as danças do campo. Usos e costumes. [p.171180.]
Encontramos aqui traços que demarcam as classes sociais que
são diferentes da estratificação étnica. Segundo o autor, havia
no Sul de Minas três classes. A dos brancos, identificados
como os de “boa sociedade”, a do povo “mais ou menos
miúdo” e a dos escravos. Segundo ele, os bailes eram
exclusivos da classe superior, mesmo assim, apenas nas
cidades de Campanha e Pouso Alegre. “nas outras povoações,
portanto, a classe superior não dançava”.
Haja curiosidade para a compreensão da modernidade com
a introdução dos bailes. Vontade de imitar a “civilização”. A
grande novidade é a “contradança”. Para dança do campo, o
autor dá dois destaques: “a classe superior dos habitantes
do campo não dançavam”; festas se resumiam em família e
se manifestavam em grandes banquetes. Por outro lado
dançar ficava a cargo da “classe inferior”, o camponês. Para
concluir veja-se:
O camponês pobre é, como o escravo, o mais alegre, o
mais feliz, o mais prestativo. (...) E como canto e dança
são companheiros mais ou menos inseparáveis da
alegria ou de, um espírito descuidado, ninguém
também talvez haja que mais dance que mais cante
do que esses mesmos camponeses. [p. 171.]
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Exposição Universal, Olimpíadas, Copa
Mundial, eventos e Festa.
Vivemos os anos da Peste, anos de pandemia. Há curiosidades
nem tanto curiosas. Festas em recesso. Porém não é somente isto.
Saber fazer festas vive em continua mudança. De fato as festas
são núcleo de mudança. Se quisermos compreender
desenvolvimento do saber técnico, das relações de comando, de
meios de produção, é nas festas que os encontramos com nitidez.
Já presenciei festa do Rosário em que um avião jogava chuva de
flores sobre o séquito do reinado. Festa do Divino em que uma
pomba voava do altar para pousar nas mãos da Imperatriz.
Sou tentando a afirmar como enunciado teórico:
Toda festa explicita o padrão de desenvolvimento das
atividades de subsistência e seu excedente. De que resulta
como corolário: toda festa desnuda conquista do ócio sobre
a ordem do trabalho.
Comecemos pelo fim. Haja dificuldade para interpretar o que é
verdadeiramente uma Festa nos dias atuais. Há festas nacionais,
ou os dias prescritos para festa se tornaram apenas feriados, ou
seja, datas para descanso do trabalho? Como se ocupam as pessoas
nos feriados simples ou prolongados? Haja perguntas.
Ao prosseguir com atenção às festas, há que examinar os requisitos
e repertório de cada evento que recebe o nome de “festa”.
Requisitos. Primeiro requisito a se crer é saber apropriar-se do
tempo que resta da busca de subsistência. O que significa retirar
consequências da conquista da produtividade. Isto, se não for
verdade, pelo menos deve servir como suposição.
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Murdock, orientando-se por referências evolucionistas, inicia o
percurso de visitas a “nossos contemporâneos primitivos” pelo
povo “mais primitivo” de nossa modernidade expansiva. Tal povo
são os Tasmanianos. Sobre eles, afirma:
Los tasmanianos Vivian tan solo para el momento presente.
Sus necesidades eran pocas y, en general, fáciles de
satisfacer. Se entregaban a sus sencillos placeres animales
sin pensar en el futuro. Asi, cuando abundaba la comida,
se atracaban y eran felices, pero no guardaban provisiones.
[MURDOCK, George Peter. Nuestros contemporáneos
primitivos. México: Fondo de Cultura Económica,1945. P.
29]
Peço ao prezado leitor que entenda esta narrativa como uma lenda
que narra o mito original de uma festa. Requisito: Comida
abundante, sem imaginar a fome do dia seguinte. Num reino com
tais características a festa aponta para o trabalho que garante
instante de comida farta. Não havia um José para interpretar as
espigas em excesso e o tempo das espigas magras e secas.
Necessitados de garantir a subsistência os tasmanianos não podiam
celebrar a vida – nascimento das crianças – ameaça à subsistência
– nem casamento, nem mesmo a morte.
Conquistas pela subsistência material exibem oportunidades de
complexificar a festa, ainda segundo Murdock. Narrando costumes
do “Todas do sul da Índia” o autor informa oferendas aos deuses
e existência de dias sagrados. Tais dias são celebrados com rituais
próprios e “cada aldeia observa uma vez por semana um dia
especial de descanso.” [p.119]
Há mais “evolução”. Quanto maior a conquista sobre condições
de subsistência, tanto maior a oportunidade de instituir dias
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sagrados. Sobre os Kazacos da Ásia Central. Há que distinguir as
estações do ano. A Primavera assume o posto de “estação de
abundância e de alegria” [p.127].
Los kazacos saben disfrutar de la vida. En cada ocasión
posible – una visita, un nacimiento, una boda, un festival
religioso, incluso un funeral – se entregan a juegos y a
concursos atléticos. [p.138]
Nesse caminho, merece a atenção ao capítulo intitulado “Los
Haidas de la Columbia Britânica”. Murdock há de realçar um ponto
elevado de uma “sociedade primitiva” em que o comércio, a
escravização e a guerra se tornam oportunidade para festas.
Los haidas muy rara vez hacen el comercio entre ellos
mismos. Sólo en ocasiones raras vende un hombre un
esclavo o una canoa a un vecino. (…)
La guerra ofrece a menudo un camino más fácil hacia la
riqueza que la industria y el trabajo, y los haidas son los
vikingos de la costa, el azote de las tribus vecinas. (p.209)
Las ganancias obtenidas en la industria, en el comercio y
en la guerra sólo se acumulan para regalarlas, pues entre
los haidas, al revés de lo que sucede entre los pueblos más
civilizados, nos es la acumulación de riqueza sino su
distribución lo que confiere prestigio y distinción. La
hospitalidad y la liberalidad son las virtudes cardinales de
los nativos. Para mantener su posición social, los ricos dan
frecuentes banquetes. Un banquete se parece a una
invitación ordinaria a comer salvo que es mucho más
importante al mismo tiempo que más pródigo y formal.
Sólo se invita a los miembros de la mitad opuesta. Se le
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sienta de acuerdo con su rango y los sirven los hombres y
las mujeres más jóvenes del clan anfitrión. Los huéspedes
aportan sus propios platos y cucharas de ceremonia, que
se les devuelven después colmados con restos del
banquete. Pero el acontecimiento social más notable, y el
camino más seguro para distinguirse y alcanzar una
posición elevada, es una extravagante distribución de
bienes que se conoce con el nombre de “potlatch”. (p.210211)
Sem qualquer defesa do evolucionismo social, tão querido de
Herbert Spencer – A Evolução supra orgânica – há que prestar
atenção na conquista da produtividade pelo trabalho e a
oportunidade de festejar, ou de criar constantemente
oportunidades de maiores conquistas sobre a produtividade.
Imagino que esta última fase ocorrem quando o ócio é apropriado
para promover festas, as festas perdem o valor e surge o reino do
puro lazer. Temos o reino do setor terciário da Economia. Serviços
de divertimento se apropriam do tempo livre do trabalho na
agricultura e extração, do trabalho na indústria e do trabalho dos
serviços industriais de utilidade pública.
Cansei, prezado leitor, cheguei ao potlatch. Ele nos oferece sendas
importantíssimas para a compreensão de nosso sociedade
“moderna” cheia de aspirações de pós modernidade!!! Coloca em
relevo o problema da acumulação do excedente e do que fazer
com ele.
Na minha compreensão, há duas alternativas: promover mais
excedente de que deve resultar atenção para aumento da
produtividade do trabalho; promover a indústria do lazer; ou
promover a festa para reciclar o excedente.
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Teremos como símbolos desses processos a invenção das
“exposições universais” datadas de 1850, as olimpíadas e
campeonatos esportivos, os fóruns de animação, e os grandes
festivais.
As Exposições Universais hão de se espalhar pelo mundo e
abrigadas em grandes espaços denominados Parques de Exposição
e Feiras de Amostra. Os esportes substituirão entre nós as “praças
de touros”, os “largos da cavalhada” pelos estádios e praças de
esportes. Finalmente, os festivais irão se exibir em reuniões de
multidões no padrão do Rock ‘n Rio. Ou nas festas sem nenhum
mito que sustentem a celebração.
Há, porém, os fóruns de animação. Tais fóruns têm como objetivo
determinar a modernidade das relações de produção. Mostramse nas festas da uva, do vinho, do milho e, quem diria, do alho!
Finalizo com a “Festa do Alho”. Eis um registro de vivência que
considero mais importante do que registro de etnografia ou de
“observação participante”.
A finalizar o ano de 1965, o “Centro de Estudos de Ciências Sociais”
da, então, Faculdade de Filosofia – ainda não era FAFICH – da
UFMG, divulgou que haveria uma grande pesquisa em Minas
Gerais dirigida pela Michigan State University. O “lieder” do projeto
era um tal de Everet Rogers. Intitulava-se “Pesquisa em Ciências
Sociais” “Comunicação de Novas Ideias”. Participavam da pesquisa
a UFMG, a UFV – Universidade Federal de Viçosa e a UREMG –
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais.
Fiz minha inscrição, juntamente com colegas do curso de Sociologia
Política da Faculdade de Ciências Econômicas, do curso de
Psicologia da Faculdade de Filosofia, da Escola de Veterinária e da
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Universidade Federal de Viçosa. Fomos chamados para seleção e
treinamento.
Como grande “Lieder” o doutor PHD Everet abriu o processo, nas
dependências da Escola de Veterinária e retornou para seu país
de origem. Permaneceram na coordenação ilustres docentes da
Michigan State os quais defenderiam suas respectivas teses após
finalizada a pesquisa, cuja duração prevista era estimada em três
anos de coleta – 1966, 1967 e 1968.
A fase da pesquisa em Minas Gerais resultava da escolha de ser
esse Estado o que já abrigava uma grande agência de promoção
da produtividade rural promovida pela ACAR – Associação de
Crédito e Assistência Rural – criada no ano de 1948 sob inspiração
da Rockfeller Foundation. – A pesquisa se expandiu para outros
estados brasileiros onde agências desse tipo eram inexistentes ou
havia outras de menor porte, ou aqueles em que a ABCAR – de
nível nacional - ainda era tinha pequena penetração.
Não era uma pesquisa modesta. Era experimental com controle
de variável. As variáveis principais eram: Alfabetização,
Comunicação – rádio e jornal – e Animação – entendida como
mobilização comunitária. A amostra era internacional e tinha como
objetivo compreender o estádio de desenvolvimento do que os
autores entendiam como “Modernização das Sociedades
Tradicionais”. Como tal, a pesquisa selecionou três países de três
continentes: Brasil na América Latina – subdesenvolvida -, Nigéria,
na África e Índia, na Ásia. Sei que os estudos se expandiram depois,
ou durante, para o Peru, o Senegal e também para o Chile.
Como pesquisa experimental, a primeira fase consistia na
construção da “Linha de Base”, ou seja, entrevistar todos os
fazendeiros e pequenos sitiantes para determinar o estado de seus
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conhecimentos e práticas. As comunidades foram selecionadas em
número de 80 abrangendo todas as regiões geoeconômicas de
Minas Gerais. Por exemplo: Novo Cruzeiro, no Vale do Mucuri, Ubá
e Cataguases, na zona da Mata, Carangola e Manhuaçu no Rio Doce,
Corinto, Paraopeba e Sete Lagoas, Itaúna e Pedro Leopoldo na
região central, Três Corações e Três Pontas no Sul de Minas, etc.
As oitenta comunidades se dividiam em dois blocos: as que
contavam com a presença de escritório da ACAR e as sem ele. As
oitenta participavam apenas da primeira fase, ou seja da
construção da “Linha de Base”. Em seguida permaneceriam 40,
divididas entre as que foram avaliadas pelos gerentes da extensão
rural – escritórios locais da ACAR - como as que mais bem recebem
instruções para mudanças das práticas agrícolas e as que de
resposta menor. Conhecido o estado de saber praticar atividades
as comunidades passavam a receber intervenções específicas:
instalação de uma escola exclusiva para alfabetizar os moradores;
criação de um jornal para leitura dos moradores; criação de um
programa de rádio destinado aos moradores, criação de um projeto
para aquisição de um trator comunitário, ou mobilização dos
moradores para construção de um centro comunitário. Em cada
fase havia comunidades que eram avaliadas pelas respostas dadas
à introdução da variável específica. Usava-se a técnica “panell”
inventada pelo cientista político Paul Lazarsfeld, exibida na obra
“O Povo Elege” específica para pesquisas eleitorais. Entre outros
recursos para medição valia-se das “clássicas” escalas de atitudes
criadas nos departamentos de “Psicologia Social”. Likert,
Thurstone, Guttman.
De toda essa exibição, ainda durante a pesquisa, resolveu-se
realizar “fóruns de animação”. Para tal – não sei por que –
determinou-se incentivar o plantio e manejo do alho. Foram
escolhidas as seguintes comunidades: “Capim Branco” – melhor
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comunidade atendida pelo escritório de Pedro Leopoldo;
Amarantina, de Ouro Preto, Novo Cruzeiro, Alfenas, Varginha e
Gouveia, melhor comunidade atendida pelo escritório de
Diamantina.
Por uma razão desconhecida, nessa peripécia, Gouveia seduziu os
promotores da “animação” a passou a se tornar local da “Festa
Estadual do Alho” a partir do ano de 1968.
Para realização da festa, as “comissões de realização” se
multiplicaram. Na V Festa, havia 18 Comissões: Comissão Executiva,
Comissão de Propaganda, Comissão de Ornamentação, de
Recepção e Hospedagem, de Exposição, de Música, de Esportes,
de Desfile de Candidatas [a Rainha do Alho], de Baile, de Atos
Religiosos, de Desfile [no ato de encerramento], de Escolha de Júri,
de Recepcionistas na Exposição [ alho, arte, artesanato, indústria
local etc.], de Churrasco, de Convites, e de Relatório e Atas. Tudo
isto para reunir os agricultores em uma palestra e eleger os
melhores produtores de alho de Minas Gerais.
Ao se transformar no final da década de 1970 em “Festa Nacional
do Alho”, Gouveia deu adeus a essa aventura de promover a
produtividade da agricultura. Porém, no ano de 1995, com saudade
do passado, inventou-se uma festa com objetivo turístico que
recebeu o nome de Kobufest, em imitação à “OctuberFest” de
Blumenau! ou, talvez ao Rock ´n Rio – in Lisboa?.
Imagino ser este o novo padrão de saber fazer a festa. Eis uma
amostra de Belo Horizonte.
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O ano de 2019, a Prefeitura Municipal de BH declarava como
principais festas de BH:
Arraial de Belo Horizonte – Arraiá de Belô; FAN BH valorização

e à difusão da arte negra; FIQ – Festival Internacional de
Quadrinhos de Belo Horizonte bienal; Festival Literário
Internacional de Belo Horizonte - FLI-BH –; Virada Cultural
de Belo Horizonte; Festival Descontorno Cultural.
Para minha surpresa, andando ao acaso pela cidade
“Locomotiva do Brasil”, cheguei a uma rua. Havia
barraquinhas, e muita festa. Imaginei-me num povoado.
Era no Bexiga! Celebrava-se a Achiropita! Sabe o que é isto,
leitor? Nenhum passado. Foi em final de agosto do ano de
2019.

Festa da Achiropita - bairro Bexiga, São Paulo - agosto 2018
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Festa do Rosário - Pinhões, Santa Luzia - 2009

Benção do Catopê - Pinhões, Santa Luzia - 2019
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Mentira, omissão e ambivalência no
discurso de Riobaldo Tatarana
Luís Santiago
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

Conforme se sabe, Riobaldo Tatarana é o personagem
central do romance de João Guimarães Rosa, Grande sertão:
veredas (1956). Riobaldo não tinha sobrenome, era filho de
uma camponesa chamada simplesmente Bigri e de um rico
fazendeiro, cujos latifúndios ficavam perto da margem direita (leste) do São Francisco, pouco abaixo da Barra do Rio das
Velhas, hoje Guaicuí, distrito de Várzea da Palma. Recebeu o
apelido de Tatarana pela rapidez com que atirava com espingardas de repetição, mas cabe ir além, na busca da etimologia
do apelido-sobrenome Tatarana. Trata-se do nome das corriqueiras lagartas de fogo, larvas de borboleta ou mariposa
(lepidópteros), que queimam ao contato com a pele, conhecidas de todas as crianças que brincam no meio da vegetação, também chamadas taturanas e tatuaranas. O nome tupiguarani significa “falso fogo”, onde fogo é tata e falso é rana,
termo que tem também o significado de “similar a”, e empresta ao nome do herói (ou mais bem um anti-herói) o significado de “similar ao fogo”. Também é pertinente apontar
para a presença desse mesmo adjetivo rana no título do livro
de estreia de Guimarães Rosa, Sagarana (1946), de contos,
que significa “falsa saga” (saga é o estilo literário medieval
que narra a trajetória dos vikings), ou “similar a uma saga”.
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Riobaldo, nome próprio do herói, reforça o Tatarana, pois
“baldo” quer dizer “em vão”, presente também na palavra
“debalde”. Seu nome reúne, portanto, o fogo e o rio, forças
primitivas da natureza, mas em vão, porque não é nem o verdadeiro fogo nem o verdadeiro rio.
Outro aspecto que não pode ser esquecido é que
Riobaldo é o narrador do romance. No enredo do romance
não há uma só palavra que não tenha sido pronunciada pelo
herói-narrador. É dele a versão dos fatos e ele distorce os
fatos ao seu bel-prazer, por motivos mais ou menos escusos.
A mãe do anti-herói quase não é mencionada. O Grande sertão: veredas é composto de três partes principais: 2) recorte
no meio da narrativa, 4) iniciação do herói (aprendizado na
jagunçagem, um bildungsroman, “romance de formação”), e
6) retomada da narrativa (que fora iniciada no recorte); mais
quatro partes bem menores: começo (1), final (7) e transição
entre as partes maiores (3 e 5). A mãe de Riobaldo, a Bigri,
não é sequer descrita, o trecho sobre ela aparece na parte 4
(iniciação), não ocupa nem sequer um parágrafo inteiro e trata
da morte dela, ocorrida quando Riobaldo alcançava a puberdade. O narrador (e personagem central) fala das “miserinhas
- miséria inocente” que consistiam o espólio materno: pote,
bacia, esteiras, panela, chocolateira, caçarola bicuda e alguidar
(vasilha de cerâmica), que deixou com os vizinhos; e levou
com ele a rede, uma imagem de santo (em madeira), um
caneco pintado, uma fivela trabalhada e um cobertor de
baeta, que representavam a totalidade dos seus bens, além
da muda de roupa. Perdeu sua mãe num “dezembro
chovedor”, ficou muito triste e ainda se lembrava dela; mas
começou então uma nova etapa da sua vida e antes do fim

322

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

322

10/08/2021, 17:36

do parágrafo já tinha mudado de assunto. Não há mentira aí,
mas a omissão da figura da sua mãe e da infância.
A vida muda, porque vai morar com o padrinho, que
depois fica sabendo que é seu pai, Selorico Mendes. Na narrativa do herói rosiano, o pai-padrinho recebe uma atenção
bem maior que a concedida à mãe. O estranho para quem
Riobaldo contava suas aventuras estava de passagem na sua
fazenda, na margem direita do velho Chico, a jusante de
Guaicuí, que fora a mais vasta das fazendas de Selorico. Depois, porém, que perdeu a mãe, Riobaldo foi morar com ele
em outra propriedade, a fazenda São Gregório, próxima a
Curralinho (hoje Corinto). O anti-herói dedica alguns parágrafos aos casos que o pai-padrinho contava. Os personagens
desses casos eram os potentados do sertão, a maior parte da
segunda metade do século XIX, que aparecem em duas séries, a primeira, fictícia e a segunda, histórica. A primeira lista,
que parece ser fictícia, portanto falsa, inclui oito nomes, inclusive de duas mulheres e uma família, “os Silva Salles na
Crondeúba” (leia-se Condeúba). O narrador passa então à
descrição da visita que seu padrinho fez ao Neco, este sim
personagem histórico, Manoel Tavares de Sá, que em 1879
comandou uma invasão de Januária, descrita por Teodoro
Sampaio, que viajava pela região, e que também fez uma visita ao Neco. É igualmente de um personagem histórico o
nome do “Capitão Severiano Francisco Magalhães, que era
companheiro combinado do Neco” e assinara a carta de apresentação que Selorico levou ao anfitrião. Ainda relembrando
as narrativas do pai, Riobaldo conta que o Neco era mais poderoso que os demais potentados da região: Renovato (Alves
Barreto, de Gameleira do Assaruá), Lióbas (Francisco Leobas
de França Antunes, de Pilão Arcado), João Brandão (aparece
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n’ Os sertões de Euclides da Cunha, trocou tiros com as polícias mineira e baiana, tentando levar armas e munições para
os rebeldes de Canudos) e, por último, os Filgueiras, cuja
historicidade é mais difícil de apontar, mas parece tratar-se
de uma confusão de Riobaldo entre a família que fundou
Montes Claros (o fundador, no início do século XVIII, chamava-se Antônio Gonçalves Figueiras, também grafado
Filgueiras) e o potentado cearense (nascido na Bahia), José
Pereira Filgueiras, que, entre muitas outras façanhas (todo
um ciclo que está por ser recenseado), libertou o Ceará, o
Piauí e parte do Maranhão dos portugueses em 1822 e 1823.
Outras listagens de nomes são mistas, misturam personagens fictícios com outros, históricos. No começo do romance, por exemplo, Riobaldo enumera os personagens centrais
do enredo: Medeiro Vaz, Joca Ramiro, Zé Bebelo, Sô
Candelária, Titão Passos, Ricardão, Hermógenes, esses dois,
inimigos do Urutu Branco, que é o próprio Riobaldo, ao lado
de Joãozinho Bem-Bem (personagem de um dos contos de
Sagarana) e mais dois personagens históricos, Antônio Dó e
Andalécio. Alguns parágrafos abaixo, o histórico Antônio Dó
é mencionado ao lado do fictício Olivino Oliviano. Mais adiante, aparecem dois personagens igualmente fictícios,
Davidão e Faustino, porém fazem parte do célebre bando de
Antônio Dó.
Parágrafo primoroso do Grande sertão, pelo menos aos
olhos do historiador, é aquele no qual Riobaldo menciona,
nem sempre diretamente, as invasões de São Francisco (em
1896, 1914, 1920), a destruição de Vargem Bonita (1914) e
as invasões, ou “barulhos”, de Carinhanha (1920, 1928 e em
1930, duas vezes, nos meses de fevereiro e de outubro). Todos episódios históricos que foram incluídos no ciclo do ban324
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dido Antônio Dó, ainda que Dó não tenha, até onde se sabe,
participado do primeiro episódio, e com certeza não tomou
parte nos dois últimos (Carinhanha, 1930), pois já tinha falecido. O personagem Riobaldo (e talvez alguém que tenha servido de inspíração para o romancista) participou de pelo
menos dois desses conflitos, sempre ao lado de Andalécio
(Indalécio Gomes Pereira), o de 1920, em São Francisco, sob
o comando de Andalécio, e o de Vargem Bonita (1914), dirigido pelo alferes Felão (Félix Rodrigues Silva), da força estadual, com o suporte de jagunços liderados pelo mandão
Andalécio. A invasão de São Francisco pela jagunçada de
Andalécio, foi uma forma de retaliação às humilhações, que
ele sofreu quando foi preso pelo então tenente (depois major e tenente coronel) Alcides do Amaral. Riobaldo renega
sua óbvia participação nesse episódio, pois nesse tempo “já
estava retirado para ser criador, e lavrador de algodão e cana”,
mas conhece uma pessoa (quem será?), que esteve lá e acorda sobressaltada no meio da noite, ao se lembrar dos gritos
do Andalécio. A jagunçada chegou a encurralar o tenente e
demais policiais em um quintal. Comandante e policiais só
não foram mortos porque a noite caiu. E, poucos dias mais
tarde, Andalécio foi capturado e morto. Riobaldo mente ainda ao dizer que conheceu Antônio Dó em Vargem Bonita,
quando na verdade, por suas próprias indicações, mostra que
apenas trocou tiros com ele, e apresenta até mesmo um certo cinismo ao se referir à “feirinha” da povoação, que foi arrasada por policiais e jagunços. Segundo Brasiliano Braz, historiador de São Francisco, Andalécio era inimigo de Antônio
Dó e participou da perseguição a ele em julho de 1914, que
culminou no massacre de Vargem Bonita, com dezenas de
mortos. Mesmo sendo até então inimigo, Andalécio convidou o célebre bandido, e os valentes serranos que o acom325
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panhavam, para tomar parte na invasão de São Francisco de
setembro de 1920. Dó e os serranos chegaram aos arredores
da cidade, mas regressaram sem tomar parte no ataque. Devido ao número insuficiente de jagunços, Andalécio não foi
capaz de manter a cidade subjugada depois que a noite caiu.
Bem mais complexo que os propriamente históricos
Antônio Dó e Andalécio é o personagem Zé Bebelo, que é a
própria encarnação do mal no romance rosiano, ainda que
seja inspirado em personagem real. A identificação de Zé
Bebelo com o chefe de jagunços Rotílio Manduca foi percebida por Levínio da Cunha Castilho (um erudito de Januária,
conforme Saul Martins) e veio a conhecimento no artigo publicado em 1982 no diário Estado de Minas, sob um título
que informa o conteúdo: “Zé Bebelo: codinome Rotílio
Manduca, matador do Grande sertão”. O próprio Rotílio é
mencionado no romance e é o único personagem real, até
onde sei, que recebe uma descrição nessas páginas imortais:
“sequinho, espigadinho, vestido cidadão, com mãozinhas
pequenas, pezinhos - e do ar assustado constantemente. Dele
sozinho, o que se diz: umas duzentas mortes!” Pertence também ao ciclo histórico-legendário de Antônio Dó, de quem
era outro acirrado inimigo. Ambos tomaram parte dos barulhos da vila de Carinhanha (1920 e 1928), o bandido Antônio
Dó ao lado de João Duque, e Rotílio com a facção governista.
O trecho do Grande sertão no qual lemos a descrição
de Rotílio, aqui também um único parágrafo, mostra a
ambivalência do discurso do contador de causos Riobaldo e
do romancista Guimarães Rosa. Depois de escapar de um
cerco apertado, Riobaldo conseguiu abrigo na fazenda de seu
Ornelas. Numa conversa com o anfitrião, Riobaldo pergunta
sobre a posição política de Ornelas, que desconversa: “Sou
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de pouca política, me desfiz de ser...” Mas não era preciso
dizer, Riobaldo sabia bem que seu anfitrião era vinculado ao
coronel Rotílio, e se dirige ao seu interlocutor (alter ego do
romancista) com essas palavras: “que o senhor deve ter conhecido igualmente, pois era um que viajava amiúde até no
Rio de Janeiro”. De fato, Guimarães Rosa pode ter conhecido
Rotílio pessoalmente, no Rio, em Belo Horizonte ou numa
localidade do sertão. Rotílio era poeta e entrou em contato
com a intelectualidade do seu tempo. Era, por exemplo, uma
espécie de protetor do cronista, promotor de justiça e
udenista fervoroso Alberto Deodato, que naquele tempo (década de 1920) ainda era um simples estudante e passava toda
sorte de privações. Deodato, por sua vez, dividia um quarto
de pensão no bairro de Santa Tereza (do Rio de Janeiro), com
Manuel Bandeira, que também conheceu Rotílio e escreveu,
anos mais tarde, uma curta crônica acerca do célebre matador. À descrição de Guimarães Rosa, ele agrega que Rotílio
tinha a aparência mais normal do mundo (“vestido cidadão”)
e que tinha “olhos mortos”.
A premissa da identidade entre Zé Bebelo e Rotílio
Manduca, permite enxergar outra das tantas mentiras de
Riobaldo, aqui mais bem uma omissão, pois, se Zé Bebelo for
o mesmo Rotílio Manduca, o anti-herói terá também participado, sob seu comando, de um dos infames Batalhões Patrióticos incumbidos de atacar a Coluna Prestes na campanha
de 1926-27. Se for mesmo o caso, Riobaldo tenta despistar
seu interlocutor, ao dizer que “os soldados de Prestes” estiveram ali perto, na margem oeste do rio São Francisco, abaixo de São Romão (1926), quando o narrador teria, conforme
conjeturamos, lutado contra os revoltosos na grande chapada,
mais a leste, entre a Bahia e Minas (em 1927).
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Outra figura importante do romance reforça a tese de
que Riobaldo lutou nos Batalhões Patrióticos. Aqui também,
o duplo personagem Bebelo-Manduca ajuda a entender uma
personagem que não era necessariamente uma mentira ou
invenção, mas foi “retrabalhada” na versão do contador de
causos Riobaldo. Estamos falando de Diadorim, a verdadeira
heroína do romance, que mata o malvado Hermógenes
(pactário), mas não sobrevive às feridas recebidas na luta,
encerrando a trama fictícia. Ao longo da sua narrativa, ela
recebera diferentes nomes, primeiro é o Menino, que
Riobaldo encontrou após a morte da sua mãe, ao passar para
a margem leste do São Francisco; mais tarde descobre que
aquele “menino” se chama Reinaldo (um jagunço), com quem
reata a amizade de adolescente e fica sabendo que seu verdadeiro nome é Diadorim, segredo que Riobaldo não deve
revelar. Somente nas últimas páginas ficam os leitores sabendo que Diadorim era, na verdade, uma mulher, e seu nome
era Deodorina, de Itacambira.
Apesar das muitas invencionices do nosso contador de
histórias, Diadorim pode ser também uma personagem real,
se nos valemos da chave Bebelo-Manduca, pois na perseguição à Coluna, Rotílio se fazia acompanhar de uma ajudante
de ordens, que se trajava à maneira masculina (farda dos
Batalhões) e combatia ao lado dos marmanjos, eventualmente confundida com os demais jagunços. O Batalhão de Rotílio
Manduca arranchou ao longo de toda uma semana no Brejo
das Almas (hoje Francisco Sá). Não fez muitas maldades na
localidade, pois um dos moradores tinha participado de um
júri em Montes Claros, no qual fora inocentado. Seus jagunços saíam, porém, para arrecadar alimentos nas fazendas vizinhas. O Batalhão, que chegou no mesmo dia em que Rotílio
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deixou o Brejo, não foi tão amistoso, era liderado pelo
piauiense Honório Granja e se apropriou de quantas montarias encontrou. O que interessa é que, enquanto seus jagunços saqueavam as fazendas vizinhas, Rotílio Manduca, tal qual
um “califa”, na tenda que montara na praça da matriz, desfrutava da sua “odalisca”, nos termos empregados por Geraldo Silveira, em O padre velho, mas essa “jagunça”, que certamente inspirou Diadorim, podia muito bem ser Luzia, a esposa de Rotílio, que era famosa pela pontaria certeira.
O Grande sertão: veredas é, portanto, uma narração
repleta de mentiras, omissões e ambivalências, entre outros
tipos de deturpação da realidade, próprios do discurso do
mentiroso contumaz, que inventa nomes e cria situações por
vezes estapafúrdias. Todas essas situações estão ancoradas,
contudo, na realidade, inclusive histórica e geográfica. Alan
Viggiano, por exemplo, percorreu várias das localidades mencionadas no romance e confirmou a sólida base geográfica.
Cito o liso do Suassurão, uma longa chapada contínua. Pela
posição na qual aparece (em Minas, nas nascentes do
Carinhanha, a pequena distância da Bahia e também próximo de Goiás), é o liso da Campina ou da Campanha, conforme Viggiano, que acompanhou todo o intinerário de Riobaldo.
À frente da jagunçada, Medeiro Vaz tentou atravessá-lo já no
“Recorte”, mas teve que desistir e voltar sobre seus passos;
perto do fim da trama, os jagunços, agora sob o comando do
Urutu Branco (nome de chefe de Riobaldo), atravessaram o
liso do Suassurão e alcançaram a sede da fazenda do
Hermógenes (na Bahia). Esses dois episódios remetem também à baixa da Catarina, região árida na qual as volantes não
conseguiam perseguir os cangaceiros. Lampião e Corisco, no
entanto, internaram-se no impenetrável carrascal em repeti329
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das oportunidades. Notícias sobre o cangaço eram manchete nos noticiários radiofônicos e na imprensa, e o personagem fictício Riobaldo pode ter ouvido falar, ou lido, sobre a
baixa da Catarina, da qual Guimarães Rosa também teve notícia e nela se inspirou, conforme nos parece. Na maioria das
vezes, a geografia do Grande sertão coincide com a realidade, conforme Alan Viggiano apurou, mas, no episódio dos
Catrumanos (população miserável que vivia nas terras do seô
Habão), essa cartografia do narrador se confunde, talvez para
indicar que a pobreza rural brasileira está em toda parte.
A ambivalência é um tema recorrente em todo o romance e pode ser considerada um leitmotiv conceitual. A
começar pela própria ambivalência entre verdade e mentira
que é um dos motivos centrais do romance e se desdobra na
dualidade entre realidade histórica e ficção. Ambivalência
também presente na personagem Diadorim, a donzela guerreira, ou virago, ao mesmo tempo valente e frágil. O romance começa e termina com o questionamento sobre a existência ou não existência do diabo. Riobaldo conta que fez um
pacto com o tinhoso, mas não sabe ao certo se fez esse pacto
e mesmo se o diabo existe de fato. Foi, porém, depois que
fez o tal pacto que se tornou chefe do grupo, com o nome de
Urutu Branco e com sucesso vingou o assassinato de Joca
Ramiro, que era o pai de Diadorim (conforme se sabe, também, apenas no final do romance). Um dos assassinos de Joca
Ramiro era também pactário, Hermógenes, morto não pelo
contador de potocas Riobaldo, mas por Diadorim, que representa as forças do bem e que morre nesse derradeiro combate do romance.
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O diabo também está representado por Zé Bebelo, pois
seu nome é um anagrama de Belzebu (troca-se apenas o O
pelo U). Riobaldo representa uma certa pequenez de alma,
uma certa simplicidade que Guimarães Rosa admira (e, ao
mesmo tempo, despreza), similar em muitos aspectos a Manuel da Fulô, personagem de um dos contos de Sagarana,
que se tornou um valentão de aldeia depois que teve o corpo fechado por um pedreiro que era também feiticeiro.
Diadorim, por outro lado, representa toda uma mística do
guerreiro sertanejo, que culmina numa morte que é também
um martírio, sendo um desenvolvimento da mesma
idealização que deu origem ao personagem Augusto Matraga,
protagonista de outro dos contos de Sagarana.
Além de toda essa ambivalência do bem contra o mal,
está o Real, que é o vazio, numa noção que beira o Absurdo,
pelo menos aos olhos do senso comum. Riobaldo também
participa dessa busca pelo Real, que paradoxalmente transcende toda realidade (voltaremos ao assunto no artigo “A
metafísica do absurdo”). Com toda a mentirama desse mentiroso contumaz que era Riobaldo, somente em um determinado momento, ele alcança as raias do absurdo, na estória
de Maria Mutema e do padre Ponte. Ela era também uma
mentirosa, matara o marido com uma gota de chumbo derretido derramado em sua orelha, enquanto dormia; depois
inventou mentiras, contadas no segredo do confessionário,
que levaram o padre Ponte à morte por desgosto. A verdade
só foi descoberta com a passagem das santas missões pela
localidade (imaginária) de São João Leão. Um dos padres missionários viu toda a verdade, expulsou Maria Mutema de
dentro da igreja e disse que só ouviria sua confissão na porta
do cemitério. Mais tarde, ela foi presa e levada para a cadeia
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de Araçuaí, mas virou uma santa. Uma história sem pé nem
cabeça que ocupa treze parágrafos do romance (não é pouca
coisa); repleta, contudo, de símbolos ligados à mentira (e,
portanto, à ficção); a bola de chumbo chacoalhando dentro
do crânio do falecido marido, por exemplo.
Outro momento em que o romance se explica é na já
mencionada história de Davidão e de Faustino, dois bandidos do bando de Antônio Dó. Um pacto foi celebrado entre
os dois companheiros, pelo qual, Faustino, que era pobre,
em troca de determinada quantia, deveria morrer no lugar
de Davidão, que era rico. Nada de absurdo, nem tampouco
de “invisível no sobrenatural”, conforme enfatiza o nosso
narrador, pois se trata de uma das tantas funções do guardacostas, do capanga e do jagunço. No fim das contas, saíram
ambos com vida de um combate com a polícia, e Faustino
recebeu um pequeno pedaço de terra e outros favores.
Riobaldo contou essa história a um (outro) pescador que aparecera em suas terras, mas esse pescador não gostara do final e quando colocou essa história num livro, inventou um
novo desenlace no qual Faustino queria desistir do pacto, discutiu e depois brigou com seu colega rico, morrendo na peleja com uma faca cravada no peito.
Riobaldo termina o causo de Davidão e Faustino se legitimando (enquanto mentiroso): “Pelejar por exato, dá erro
contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso...” Traduzindo: não há por que brigar pela verdade [“pelejar por
exato”], quando os fatos podem nos comprometer [“dá erro
contra a gente”], era o caso de Riobaldo, que fora bandido na
juventude; dizer a verdade não é aconselhável [“Não se queira”], pois coisas ruins podem acontecer [“Viver é muito perigoso”]. Trata-se da filosofia de vida de Riobaldo e do menti332
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roso, em geral. Guimarães Rosa certamente não concorda com
essa filosofia de vida, mas admira o pragmatismo do mentiroso. Trata-se de uma filosofia do ser humano corriqueiro,
de Manuel Fulô, por exemplo, o valentão que não se sabia
valente; oposta à filosofia dos verdadeiros heróis (e mártires), que na ficção rosiana está representada pelo mandão
arrependido Augusto Matraga e pela jagunça Deodorina, que
vinga o assassinato do pai.
O universo do Grande sertão é ao mesmo tempo (e sem
contradição) um universo absolutamente real e possível (verossímil), inclusive no sentido histórico, e o universo de sonhos no qual se passa a narrativa de um mentiroso contumaz, que não acredita necessariamente nas estórias que conta. Apesar, contudo, do caso de Maria Mutema, e da crença
sempre cautelosa no sobrenatural (corpo fechado e pacto com
demônio), Riobaldo Tatarana é, a todas as luzes, um mentiroso realista e pragmático, se me permitem o paradoxo.
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Missa Conga na sede da Federação dos Congados no bairro
Floramar, Belo Horizonte

Festa do Rosário em Sabinópolis - MG - 2019
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ARTE EM MINAS: ESTUDO DE CASO
Edileila Leite Portes
Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore
Somente quem é parte em um caso pode
julgá-lo mas sendo parte, não o poderá
julgar.
Não existe, por conseguinte,
possibilidade de julgamento correto no
mundo apenas o vislumbre de uma
possibilidade.”
(Franz Kafka)

Trago aqui um estudo de caso coletado durante uma pesquisa de campo realizada entre 1994 e 1998, em comunidades rurais no Vale do Mucuri, quase fronteira com o
Vale do Jequitinhonha no caso da arte popular e em Belo
Horizonte, no caso da arte erudita, enfocando a presença
do folclore em ambas. Nela, objetivei estudar a arte, especificamente o desenho e a pintura, como símbolo da
cultura seja ela erudita ou popular.
A coleta da arte popular foi feita por meio de cursos de
arte-educação ministrados por mim nas comunidades rurais, o que me permitiu um contato direto com os indivíduos e sua cultura; para a arte erudita, além de conversas
informais, fiz um acompanhamento das obras e depoimentos dos artistas por meio de entrevistas em jornais,
revistas e catálogos de arte.
Os resultados deste estudo me levaram a considerar os
aspectos estéticos, psicológicos, sociais e culturais das
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comunidades e, consequentemente, dos indivíduos
pesquisados. Neste sentido, a relação entre arte, sociedade, cultura, indivíduo se constituiu na principal preocupação teórica deste trabalho, o que me levou a ver como
a arte, com sua linguagem universal e simbólica, se faz
presente da pré-história à modernidade perpassando,
portanto, todas as culturas, sociedades, civilizações e períodos. Observei também, que o retorno às origens que
percebi nas culturas pesquisadas, pode funcionar como
uma forma do indivíduo encontrar sua identidade, comprometida que está pelo desenraizamento causado pelos
valores incorporados pela modernidade.
Os desenhos e as pinturas coletadas constituíram os primeiros passos dados nessa pesquisa. Analisando os símbolos nelas contidos, pude vislumbrar relações possíveis
entre arte erudita e arte popular e o folclore. Vários dados novos foram se incorporando à pesquisa, à medida
que buscava fundamentação teórica, ou lendo as entrevistas feitas em jornais e revistas com os artistas eruditos
e com os alunos da zona rural, ouvindo seus casos e observando as relações que iam se formando e se fechando. O próprio curso, ministrado nas comunidades rurais,
já foi um dado em si, pela dinâmica empregada e pela
forma como foi acontecendo. Começarei por ele.
Durante o período citado acima, tive contato com indivíduos de idade entre 14 a 75 anos, do sexo masculino e
feminino e a pesquisa se deu em várias comunidades. Para
análise, interpretação e compreensão do coletado, fiz um
recorte: o trazido aqui, foi um curso ministrado só para
mulheres, o que me permitiu vislumbrar elementos novos e significativos conforme relatarei a seguir.
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O primeiro dado coletado neste grupo, foi o fato dos indivíduos que participaram do curso não terem tido antes,
contato com desenhos, tintas, pincéis. No entanto, quando começaram a trabalhar com as mãos, traçando formas
e colocando cores, me remeti à Anaxágoras (400 a. C.): “O
homem pensa porque tem mãos”. O medo, a insegurança inicial em relação ao saber desenhar, pintar foi perdendo lugar para a destreza e a segurança com que colocavam no papel e nos tecidos, os desenhos que iam surgindo. O traço grosso, porém, firme, as mãos calejadas e
grossas adquiriam ao mesmo tempo, força e leveza à
medida que se debruçavam sobre o espaço em branco.
Lembrei-me, aqui, dos primórdios da humanidade, quando o homem desceu das árvores e começou a produzir
objetos, a fazer cultura. Pude pensar naquelas mãos como
órgãos primordiais para aarte, esse símbolo de cultura.
Saul Martins (1973) em sua pesquisa sobre artesanato ao
citar São Tomás de Aquino (1225-1274) corrobora essa
minha percepção: “O homem possui razão e mão”. Mesmo a imagem existindo antes na ideia, só foi se formando
e criando vida através das mãos. É como se através da
arte, começassem a pensar com as mãos (FISCHER, 1983).
Durante o curso, enquanto pintavam, vários casos
vivenciados por elas naquelas comunidades iam surgindo, como narrativa do que estavam traçando nos papéis
e nos tecidos. A dinâmica que trouxe para o curso também permitia que se colocassem de forma autêntica, parecendo restituírem-se a si mesmos, ao mesmo tempo
que revelavam o prazer de ali estar - como temas, procurava evocar casos, lendas, crenças, observação do meio
em que viviam, o que me permitiu perceber que aconte-
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cia sempre uma interação entre eles: ao observarem, por
exemplo, o meio ambiente, reportavam-se aos casos acontecidos naquele espaço.
“Estou lembrando do cumpradre que
bateu naquela cobra
quando estava
tirando lenha. Como não conseguiu
matar a cobra na hora, só machucou,
ela correu na frente para vingar. Foi só
ele chegar em casa e lá estava a “bicha”, de tocaia, esperando ele para
abocanhar a perna dele. Quando vê uma
cobra, ou passa quietinho ou mata a
“bicha”, não pode machucar, pois ela
procura o sujeito até achar”.

Ouvia, por vezes, comentários como este: “Nem estou
sentindo o tempo passar. Quando lembro de chegar em
casa, voltar para o serviço!” Nesse contexto, o curso e a
arte nele trabalhada, adquiriam uma função terapêutica,
mostrando também a necessidade da arte em qualquer
comunidade, percepção que pode ser corroborada em
Fischer, na obra “A Necessidade da Arte”.
“(...) a arte não é só necessária e tem
sido necessária, mas igualmente que
arte continuará sendo sempre necessária. (...) A arte é o meio indispensável
para essa união do indivíduo com o
todo; reflete a infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências e ideias”. (FISCHER,
1983, p. 13)

Para esse autor, a arte além de conter uma perda ao querer se associar ao todo, liberta também o indivíduo “do
esmagamento em que se acha sob o cotidiano” (Idem).
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Nessa perspectiva, pelo observado por mim, percebi que
os cursos tinham a função de tirar aquelas mulheres da
condição submissa que se encontravam em relação aos
maridos e aos pais, e da rudeza dos trabalhos a que se
entregavam.
Tanto nos cursos, através dos casos contados pelos alunos, quanto na fala dos artistas eruditos, pude também
perceber a arte, o folclore e a cultura popular como um
meio de sair da alienação que a modernidade, com seus
valores racionais, tem causado. Enquanto os indivíduos
da zona rural, por viverem mais próximo da sua cultura,
demonstravam a satisfação ali na hora, na fala simples de
“não ver o tempo passar”, os indivíduos da zona urbana
questionavam esses valores da modernidade de uma forma mais racional.
Trago aqui dois artistas plásticos eruditos, cuja obra me
permitiu traçar um paralelo e perceber as relações já citadas entre arte, sociedade, cultura estão imbricadas: os
mineiros Fernando Luchesi e Marilda Castanha. Para o
artista plástico, o mineiro Fernando Lucchesi “o pano de
fundo de sua arte é um mundo materialista onde tudo é
transformado em dinheiro, mas não se importa mais com
isso” (entrevista - jornal ESTADO DE MINAS - 13/08/91).
Segundo ele, a modernidade não o incomoda, no sentido de ter que acompanhar as mudanças e inovações para
a sua arte. Ele quer continuar em “paz com as suas coisas”, com a sua necessidade de voltar as raízes. “Não quero
ser um grande artista, mas um ser humano comum, trabalhando com as minhas coisas. Sou um artesão, um pintor. É a minha forma de resistir. Eu não tenho a preocupação de acompanhar a modernidade” (Julho/1999). Já a
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artista visual, escritora e ilustradora Marilda Castanha, em
várias partes do seu livro “O Mapa”(1997), trazido para
análise neta pesquisa, revela uma crítica sutil aos valores
da modernidade. Num dos trechos, ela mostra a invasão
da cultura de massa nas escolas:”Todos tinham levado
suas máscaras: havia vampiros e coelhinhas; e alguns
Batmans, Colombinas e Super-Homens, máscaras e fantasias iguais às de todo o mundo, que aos poucos foram
ficando num canto”. Mas a personagem queria uma máscara diferente, pois ela era a própria África.
Corroborando essa nossa percepção, Read (1983) reconhece a importância da arte como meio de simbolizar a
verdade existente em cada um de nós, que nem sempre
é expressa de forma consciente. Afirma ainda, que é por
meio dos símbolos nela contidos que resistimos ao mundo brutal. Complemento com Chevalier (1999, IN): segundo ele, essas funções simbólicas poderiam ser a de “sintetizar, numa expressão sensível, todas as influências do
inconsciente e da consciência, bem como das forças instintivas e espirituais, em conflito ou em vias de se harmonizar”. Neste contexto, tanto os símbolos existentes
numa manifestação de arte quanto na outra, surgidos de
forma consciente ou não, poderiam ser uma forma de
resistir a opressão social e política reinante advindas com
a chegada do mundo moderno.
Estudos que me levam a perceber que o retorno ao passado aliado à arte, poderia também remeter o indivíduo
ao encontro com a sua identidade individual, cultural e,
consequentemente nacional e, por outro lado, o afastamento das origens criaria nos indivíduos uma espécie de
alienação. “(...) a via de integração dos valores simbólicos, expressos através de estruturas do imaginário, favo342
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rece a individuação ou o desenvolvimento harmonioso
da pessoa (...)” (JUNG apud CHEVALIER, 1999, IN).
A questão da identidade é um dos problemas do sistema
de produção, que homogeneíza a cultura do indivíduo.
Ela não permite que o indivíduo se encontre consigo mesmo e consequentemente, se conheça e se reconheça.
Portanto, autoconhecimento e identidade são correlatos
e para que isso se processe é necessário a identificação
consigo mesmo, com o outro, com a sua cultura. Compreendo aqui que autoconhecimento, identificação e cultura estão interligados, no que corrobora os estudos trazidos por Geertz (1973:
“(...) a imagem de uma natureza humana constante independente de tempo,
lugar e circunstância, de estudos e profissões, modas passageiras e opiniões
temporárias, pode ser uma ilusão, que
o que o homem é pode estar tão envolvido com onde ele está, quem ele é e no
que ele acredita, que é inseparável deles”.
(p. 47)

No início do curso, com a minha presença, os indivíduos
das comunidades rurais aqui citados, se sentiam receosos, acreditando que nada do que sabiam tinha valor. Esperavam, passivos, que eu levasse um conhecimento que
eles acreditavam ser o melhor, ou pelos menos, o mais
aceitável pelos valores modernos: modelos prontos, cores pré-determinadas, formas muitas vezes diversas de
representar o que viviam e o que sentiam. No entanto,
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contrariando essa perspectiva, apresentei uma dinâmica que permitiu que, enquanto o curso era ministrado,
e que os “alunos” se sentiam donos de si mesmos, de seu
mundo, através da identificação com a sua cultura. Pude
perceber a agressão que é levar até eles, valores, padrões,
ou melhor, impor uma cultura que não é a deles. Nos desenhos e pinturas, vi a representação desse mundo: nas
formas, nas linhas, nas cores, nos símbolos.
Na arte erudita, percebi pelas entrevistas, a satisfação de
ter reencontrado o caminho, de poder “estar em paz com
a tradição”, conforme me disse o artista Lucchesi. Segundo ele, essa sua lida com materiais alternativos tem a ver
com a sua infância, pois seu pai e seu avô eram construtores. Sempre lidou com esses materiais e, no início dos
seus trabalhos, não tendo recursos, pegou latas de óleo e
construiu objetos respondendo a uma necessidade interior, às suas raízes. Ele explicita o percebido num ditado
popular: “Fui colocando miçanga em pano de chão”. Já
Marilda Castanha, em seu livro, por meio do texto e das
ilustrações se identifica, deixando as “pegadas marcadas
por lá”, pelo continente africano interior que existe em
cada brasileiro.
Foram momentos de grandes descobertas. Um deles aconteceu no local pesquisado, quando recebemos a visita,
durante o curso, da mãe de uma aluna. Ela possuía distúrbios mentais e narrou em conjunto com a filha e a família que as abrigava: havia morado em Belo Horizonte,
Minas Gerais, por muitos anos e, não se acostumando à
vida na capital, pela falta de ligação com os costumes do
interior, “da roça”, foi “perdendo o gosto pela casa, pelo
marido, pelos filhos” e se alienou, chegando a ser internada durante um tempo longo no Hospital Psiquiátrico Raul
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Soares. Estava agora de volta e já podia sentir melhoras
em seu quadro mental, conforme depoimento de sua filha. Durante a sua fala, já se fazia notar, alguma lucidez.
Compreendo que o distanciamento das raízes teria, então, neste caso, levado à perda de identidade e, nesse
caso, de uma forma mais grave, à alienação mental. Nessa perspectiva, a arte aqui seria uma aliada da cultura
popular e do folclore, no sentido de reencontrar o caminho perdido, percepção que é corroborada pelos estudos
de Jung (1964).
“Para benefício da saúde mental e mesmo da saúde
fisiológica, o consciente e o inconsciente devem estar
completamente interligados, a fim de que possam se
mover em linhas paralelas. Se se separam um do outro ou se dissociam, ocorrem distúrbios psicológicos.
(...) O indivíduo é a realidade única. Quanto mais nos
afastamos dele para nos aproximarmos de ideias abstratas sobre o homo sapiens mais possibilidades temos de erro. Nesta época de convulsões sociais e mudanças drásticas é importante sabermos mais a respeito do ser humano, pois muito depende de suas qualidades mentais e morais. Para observarmos as coisas
na sua justa perspectiva precisamos, porém, entender tanto o passado do homem quanto o seu presente. Daí a importância essencial de compreendermos
mitos e símbolos” (JUNG, 1964, p. 52-58).

Essas informações diversificadas trouxeram para este estudo a compreensão de que a arte, a cultura popular e o
folclore é muito mais abrangente do que acreditaram aqueles que só conseguiram ver na arte a função estética e no
folclore, “narrativas de casos exóticos”. Ao reconhecer a
importância da “cultura como sistema de símbolos
significantes” para a existência do homem, Geertz sintetiza:
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“Para tomar nossas decisões, precisamos saber como
nos sentimos a respeito das coisas, para saber como
nos sentimos a respeito das coisas, precisamos de imagens públicas que apenas o ritual, o mito e a arte podem fornecer” (GEERTZ, 1993 apud PAULA,1997).

A partir da análise da arte coletada por meio de fotos e
da minha própria percepção do observado durante os
cursos e das entrevistas com os artistas eruditos, outra
relação começou a se delinear. As imagens ali registradas
e as encontradas nas obras de artistas eruditos, me traziam a percepção que, em ambos os casos, havia uma herança das origens. O fato dos artistas eruditos terem migrado para a cultura erudita, não os isentava de serem
portadores da cultura popular. As suas origens culturais
se faziam presentes em suas obras.
As relações percebidas entre uma arte e outra me faziam
perceber que muitos artistas eruditos vêm de uma família, que por sua vez, tem fortes raízes populares. Herdam,
pois, de sua origem, o amor pelo passado, que pode ter
raízes mais recentes ou mais remotas. Nesse ponto, acredito ser conveniente esclarecer que os símbolos encontrados tanto na arte popular e folclórica como na arte erudita me reportou a origens mais remotas do que as origens do próprio Brasil enquanto espaço colonizado.
Os símbolos presentes nas obras dos artistas eruditos,
portanto, trouxeram para análise e interpretação para
compreender o proposto nesta pesquisa, as categorias
tempo e espaço. Se fizeram presentes símbolos da arte
rupestre, do Egito Antigo, da Europa, da África, da Ásia,
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pois o Brasil e Minas Gerais, espaço desta pesquisa, apesar dos somente 500 anos de colonização, traz na sua história, as raízes mais profundas de Portugal, dos indígenas
e da África. Nesse contexto, pude vislumbrar de onde provém os símbolos encontrados nas manifestações artísticas desses indivíduos, já que as raízes do Brasil são
diversificadas e, portanto, multiculturais e interculturais.
“Na colonização a pluralidade de etnias africanas foi
reduzida a uma única raça na escravidão, o indígena
homogeneizado em guaranis, os bons e aimorés, os
maus e os brancos em nobres. Ora, esse projeto nacional sustenta-se em bases frágeis (...). Reduzir o povo
brasileiro a brancos, negros e índios é parte de um
projeto que procura facilidades para unificar o povo
num imaginário pouco inteligente” (SOUZA, 1998, p.
24).

Ainda para interpretação e compreensão dos dados encontrados, busquei subsídios na história (BAZIN, 1980).
Na arte popular coletada surgiu um símbolo recorrente:
a espiral. Trago as figuras nos. 06 e 07, como exemplo: a
sua origem arcaica e ao mesmo tempo, a percepção da
unidade na universalidade dos estilos. Esse símbolo aparece num vaso grego do começo do século VI a. C., numa
estela búdica, na dinastia Wei, datada de 533-543 d. C.,
numa gravura rupestre de Ramsunberg, na Noruega, cerca do ano 1000 e num “Cristo” na Igreja de Vézelay, cerca
de 1230 (figuras nos. 22, 23, 24 e 25), o que vem constatar a presença de símbolos arcaicos na “história” presente do homem. Objeto de interesse de vários pesquisadores, as várias ciências encontram também diversas explicações para o fenômeno. Em Sociologia, a esse fenômeno dá-se o nome de convergência; na Antropologia, tal
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fenômeno poderia ter ocorrido por difusão. Para os
folcloristas, essa “coincidência” de fenômenos ou símbolos iguais encontrados em culturas diferentes seria chamado de “memória coletiva”.
“(...) a frequência dessas ocorrências leva o historiador a descobrir profundos princípios de unidade na infinita diversidade das civilizações do globo. Se observarmos no seu conjunto as formas de arte criadas pela
humanidade, apercebemo-nos de que, após uma fase
unitária que se julga ter reinado sobre a Terra na Época Neolítica, o mundo parece ter-se dividido em três
partes: duas zonas de civilizações evoluídas, rigorosamente situadas, ambas no continente euro-asiático, e
uma zona de civilizações arcaicas disseminadas pela
África, América e Polinésia” (BAZIN, 1980, p. 440).

Ainda em Jung (1964) encontro referência para esse retorno às origens. Ao estudar os símbolos existentes na
arte, ele chegou á seguinte conclusão:
“Assim como o nosso corpo é um verdadeiro museu de
órgãos, cada um com a sua longa evolução histórica,
devemos esperar encontrar também na mente uma
organização análoga. Nossa mente não poderia jamais
ser um produto sem história, em relação ao corpo em
que existe. Por “história” não estou querendo me referir àquela que a mente constrói através de referências
conscientes do passado, por meio da linguagem e de
outras tradições culturais: refiro-me ao desenvolvimento, pré-histórico e inconsciente da mente no homem
primitivo, cuja psique estava muito próxima a dos animais. Essa psique, infinitamente antiga, é a base da
nossa mente. (...) O pesquisador experiente da mente
humana também pode verificar as analogias existentes entre as imagens oníricas do homem moderno e as
expressões da mente primitiva, as “suas imagens coletivas” e os seus “motivos mitológicos” (JUNG, 1964,
p. 67).
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A teoria dos arquétipos proposta por Jung e a explicação
histórica trazida por Bazin nos subsidia para compreensão dos dados encontrados. Compreendo, portanto, que
seja de qual forma for explicado, o fenômeno existe e é
importante para várias ciências. O que se pode deduzir é
que o fato de estudá-lo, pode levar o pesquisador ao conhecimento do indivíduo, da sua história e da sua cultura.
Entendendo a cultura como a “totalidade acumulada de
padrões culturais – sistemas organizados de símbolos
significantes” (GEERTZ, 1973, p. 58), acredito que por mais
que esses dados sejam observáveis, são dados que dão
sentido à vida e à história do indivíduo como sujeito
sociocultural uma vez que toda cultura depende de símbolos para se expressar e assim se perpetuar, uma vez
que seu comportamento, sua forma de estar no mundo é
toda feita por meio de símbolos. Para Paniago (1998), “a
simbolização é, realmente, importante para a compreensão dos significados que os objetos recebem de cada cultura. O conhecimento do significado de um símbolo leva
ao conhecimento da cultura que o criou”.
Do que pude observar durante a pesquisa, acredito ter
ficado evidenciado a relação entre os desenhos e as pinturas, os símbolos surgidos nas mesmas e a cultura dos
portadores desses trabalhos. Por sua vez, a relação entre
cultura e a identidade desses indivíduos também pode
ser percebida ao interpretarmos os seus depoimentos em
relação a satisfação de estar em contato com as suas origens. Da cultura popular e folclórica, cito:
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“Como é boa a vida aqui. Pena que nem sempre dá
pra sobreviver daqui. Precisamos sair pra trabalhar.
Mas a gente lembra sempre dos amigos, dos passeios, das conversas, das festas... A de São João, então!
A quadrilha, os biscoitos, o quentão...”

Da cultura erudita, selecionei as entrevistas do artista
mineiro Fernando Lucchesi – “sugestões advindas da cultura mineira alimentam a produção do artista” (ESTADO
DE MINAS, 02/04/92). Ou ainda a sua própria fala: “(...) O
que eu tenho feito é buscar as minhas coisas: o artesanato, os índios, a produção popular, o espírito do meu tempo.(...) Vem daí um sentimento novo que é o de estar em
paz com a minha tradição” (ESTADO DE MINAS, 01/08/
91). Marilda Castanha, demonstra essa necessidade no
seu livro O MAPA (1997), através das ilustrações e da fala.
Aqui, ela busca através da arte, sua origens mais remotas
– a África. No livro, por meio das imagens acompanhamos seu retorno ao continente africano. E quando volta
de lá deixa “no chão bem marcadas” as suas pegadas, “pra
todos saberem” que esteve por lá. E que sempre vai voltar.
Para que essa questão ficasse mais clara, procurei em
Brandão (1986, p. 37), o conceito de identidade:
“(...) entre psicólogos clínicos, identidade pode ser um
conceito que explique, por exemplo um sentimento
pessoal e a consciência de posse de um eu, de uma
realidade individual que a cada um de nós nos torna,
diante de outros eus, um sujeito único e que é, ao
mesmo tempo, o reconhecimento individual dessa exclusividade. A consciência de minha continuidade em
mim mesmo”.

Para apoiar essa teoria, o autor busca Erik Ericsson, que
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diz ser o próprio Freud que vê a ideia de identidade relacionada com os “dramas individuais da biografia” de cada
um com os “dramas sociais da história do grupo e da cultura de que é parte. Mais ainda, tem a ver com essa biografia nesta história” (BRANDÃO, 1986, p. 40), o que foi
confirmado pela fala e pelos símbolos encontrados nas
obras pesquisadas.
No início deste trabalho falei da cultura de massa e mesmo da política social e econômica vigente, invadindo a
cultura popular e a folclórica, incorporando ideias da
modernidade de achar que “o passado não tem valor”.
Depois do contato tido com esses indivíduos, pude chegar a uma questão fundamental: se o indivíduo vive num
sistema que gera uma cultura de massa, que homogeneíza
os padrões culturais, a questão da sua identidade estaria
comprometida, já que ele seria modelado com uma cultura que não é a sua, o que pode ser corroborado em
Erik Ericsson (apud BRANDÃO, Idem, p. 45): “a privação
de valores da cultura próprios do grupo social colonizado
paralisa (...) a produção de uma identidade (...) sem favorecer que ele adquira uma outra identidade adequada”.
Durante os cursos, nos intervalos para o almoço, quando
a família se reunia e outros casos surgiam, pude perceber a presença dessa “crise de identidade”, “manipulação
de identidade”, “identidade negativa”, ou seja, “os
descaminhos do processo de identificação”, nos indivíduos dessa cultura. Os mais velhos, pela própria tradição
vivenciam valores antigos, enquanto são ironizados pelos filhos, netos que, por sua vez, ainda não se encontraram. Por várias vezes, foi necessário trabalhar a valorização da cultura e do folclore e aí víamos a satisfação nos
mais velhos e a insegurança de não saber em que acredi351
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tar, nos mais novos.
Ainda nesta análise da relação entre cultura e identidade, apoiei-me nos estudos do autor acima que coloca
como uma das causas desse desencontro, a desigualdade das relações políticas, econômicas e culturais entre dois
mundos sociais em contato, submetendo a vida e a identidade dos indivíduos e do grupo colonizado a símbolos e
identidade impostos pelo dominador ou colonizador.
Percebi, portanto, para que não se comprometesse a identidade do indivíduo, seja de qual cultura for, a apresentação dos símbolos teria que se dar num contexto de igualdade de condições. Aí ele optaria pelos valores com os
quais se identificasse. Por alguns momentos, os cursos
puderam permitir essa apresentação, fornecendo informações sobre tintas, pincéis, tecidos, qualidade dos produtos, ao mesmo tempo em que buscava a história, a vida,
a cultura desses indivíduos nos desenhos e nas pinturas,
através das formas e das cores. Essa mesma apresentação pôde ser encontrada nos indivíduos da cultura erudita. Realizados com o trabalho que fazem, incorporam o
conhecimento técnico e científico da modernidade nas
obras, sem deixar de lado a linguagem pessoal, as
vivências, as raízes.
Neste sentido, percebemos que as relações sociais e as
instituições políticas só serão possíveis, se se permitir que
o indivíduo consiga colocar sua existência em imagens e
símbolos que tem de si mesmo e do outro (LE GOFF, 1998).
Compreendo, ainda, que um dos caminhos para buscar a
força de mudança no sistema político e econômico vigente, pode ser encontrado através da arte, do folclore e da
cultura popular, já que essas são instâncias geradoras de
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imagens. Neste sentido, percebo o papel da arte, da cultura popular e do folclore na produção desses artistas
como forma de evocar a imaginação para a produção dos
desenhos e pinturas.
BACZKO (1985) interpretando Michelet, define o imaginário como sendo “o lugar de expressão das expectativas e aspirações populares latentes, mas também como
o lugar de lutas e conflitos” (p. 307). A imaginação criador, portanto, apresentada pelos símbolos presentes
na arte teriam o papel de expressar o sentimento do
povo dominado em relação ao que os oprime
(ROUSSEAU apud BACZKO, Idem).
Os símbolos surgidos nos trabalhos pesquisados, neste
sentido, podem significar quem são e como são os portadores. Em contato com suas histórias e dos desenhos que
refletem suas histórias, encontrariam a própria identidade, o que pode auxiliar no ajuste consigo mesmos, com
seus semelhantes, com seu mundo, restituindo-os às suas
identidades. Entendo que aqui cabe citar Rocha (1997),
quando afirma, através das palavras de Bohannan (1975):
“o obstáculo mais sério a maiores conquistas dentro da
Antropologia (do Folclore e Cultura Popular) é ainda – e
sem dúvida continuará sendo - a dificuldade inerente ao
processo de autoconhecimento.”
Diante do exposto acima, me enveredei para o estudo dos
símbolos surgidos nos trabalhos pesquisados como forma de melhor compreender a cultura dos seus autores.
Levei em conta a composição, as formas, as cores considerando-as como linguagens simbólicas, que “falariam
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mostrando” o indivíduo, os seus anseios, as suas aspirações, os seus conflitos e a sua cultura. Para tanto, busquei a fundamentação em JUNG (1964), com seus estudos sobre os símbolos e a teoria dos arquétipos e em
CHEVALIER (1999), aliadas ao percebido no contato com
esses indivíduos e sua cultura. Não seria possível interpretar a simbologia de uma cultura sem o conhecimento
desta. O significado poderia não ter relações com o indivíduo e sua cultura, gerando sentidos diferentes.
Ao me propor estudar a simbologia que existe por traz de
uma manifestação de arte, baseei-me nesta afirmação:
“(...) o símbolo significa sempre mais do que seu significado imediato e óbvio. (...) Os símbolos são produtos
naturais e espontâneos” (JUNG, 1964, p. 55). Percebi assim que, por traz dos símbolos, existe um indivíduo e que
ele é portador de uma cultura; cultura que conta uma
história - a história dos homens, do paleolítico ao mundo
moderno. Além do que expressa, um símbolo pode
extrapolar o significado e é o que torna rico estudá-lo uma
vez que ele pode trazer em si uma resposta que se encontrada remeterá a outras perguntas e
consequentemente, a novas respostas. Nesta perspectiva, os símbolos devem ser vistos mais como “um pressentimento, uma intuição, que uma resposta pronta”.
(CHEVALIER (1999, IN).
Observei, por exemplo, as pinturas da tribo Maxakali (figura no. 17) e na de Marilda Castanha (figura no. 16), alguns “pontos” ornamentando os trabalhos. Segundo esta
autora, numa pesquisa sobre tribos indígenas, cada nação teria o seu código de sinais baseado na natureza, nos
animais e que segundo eles “todo animal nasce pintado,
só o homem é que não”. Inspirando-se então na nature354
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za, colocariam nos desenhos esse grafismo. “O significado no erudito não é o mesmo, mas responde a uma necessidade interior” (CASTANHA, 02/07/99). Pelo convívio próximo com a natureza e os animais, percebo ser daí também a origem do mesmo grafismo que aparece em algumas formas dos desenhos coletados da arte popular (figuras nos. 06, 07, 10, 11, 12).
Comecei, portanto, estudando a composição dos trabalhos. Nos trabalhos da cultura popular, é perceptível a
ausência dos padrões de uma arte clássica ou
renascentista, com suas perspectivas, pontos de fuga, linhas do horizonte. Aqui, todos os elementos possuem
igual valor no universo dessa criação: ora um ganha um
maior valor, ora outro. Pelo estudo que fiz dessa cultura,
principalmente as que vivem ainda com valores tradicionais, com uma presença vívida do folclore, apesar da cultura de massa, como o caso da comunidade rural estudada, estaria aí presente a relação entre o sentir e o existir,
que são indissociáveis. As raízes recentes brasileiras da
cultura africana e indígena, esse jeito de ser e de viver
continua impregnado no cotidiano desses indivíduos,
mesmo tendo que lutar lado a lado com os valores da
modernidade. Ainda aproprio-me do proposto por LéviStrauss: nesse “pensamento selvagem”(..), “uma multidão de imagens se forma simultaneamente (...)” e “onde
“tudo oferece um sentido, senão nada tem sentido”.
Nos trabalhos da cultura erudita pesquisada, percebi nos
trabalhos de Lucchesi e nos de Marilda Castanha, quanto
à composição, as influências dessas raízes: indígenas, africanas, folclóricas, populares. Se considerarmos o folclore
como resíduo do popular, posso dizer que na obra dos
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dois artistas, há a presença do folclore. Ainda foi perceptível a semelhança de símbolos, de cores e na composição no trabalho de Lucchesi (figura no. 19) e da etnia
Maxakali (figura no. 18). Também na obra de Marilda Castanha (figura no. 16) símbolos semelhantes a um trabalho da mesma e (figura no. 17). Muitos desses símbolos,
segundo os próprios artistas, foram colocados de forma
intuitiva. Na figura no. 11 da arte popular pesquisada e
na de no. 21 da autoria de Marilda Castanha, as semelhanças são bem marcantes, evidenciando por meio dos
símbolos, a presença do folclore na arte erudita.
Para alguns estudiosos do Folclore, sua presença só se dá
em sociedades complexas, com divisão de classes sociais,
mas compreendo que a cultura vivenciada por eles, assim como os símbolos, pode ter resistido ao tempo e ao
espaço e se folclorizado.
Outro dado que se incorporou à pesquisa é que, enquanto nas manifestações plásticas da cultura popular, as formas são idealistas e as cores mais quentes, indo com maior
frequência para as cores primárias, nas manifestações da
arte erudita com bases nas origens populares, as cores
algumas vezes se misturam. No entanto, as formas aqui
continuam idealizadas, expressando sentimentos ou o que
idealizam de uma imagem, o que me leva a seguinte interpretação: na arte popular, predominava o inconsciente, o intuitivo e na erudita, existia a mistura do consciente e do inconsciente e isso, pela própria formação cultural de cada um. O fato de nos dois tipos de arte aparecerem símbolos análogos seria explicado da seguinte forma por JUNG (1964):
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“Fiz várias comparações (...) entre o homem moderno
e o primitivo. São essenciais (...) para compreendermos a tendência do homem de construir símbolos e a
participação dos sonhos para expressá-las. Pois vamos
descobrir que muitos sonhos apresentam imagens e
associações análogas a ideias, mitos e ritos primitivos.
(...) Constatei que associações e imagens deste tipo são
parte integrante do inconsciente, e podem ser observadas por toda parte- seja o sonhador instruído ou
analfabeto, inteligente ou obtuso. Não são, de modo
algum, “resíduos” sem vida ou significação. Tem, ao
contrário, uma função e são sobretudo, valiosos, devido, exatamente, ao seu caráter “histórico”. Constituem uma ponte entre a maneira porque transmitimos
conscientemente os nossos pensamentos e uma forma de expressão mais primitiva, mais colorida e pictórica. E é esta forma, também, que apela diretamente
à nossa sensibilidade e à nossa emoção. Essas associações “históricas” são o elo entre o mundo racional
da consciência e o mundo do instinto” (p. 47).

Assim, segundo o autor, muitos desses símbolos estão
nas mitologias antigas e nas fábulas das florestas primitivas, ou seja, nas nossas origens mais remotas, muito mais
do que na consciência do homem moderno. Neste sentido, as manifestações de desenho e pintura estudados,
tanto de uma cultura quanto da outra, teriam raízes no
inconsciente do homem, onde estariam guardadas as
imagens antigas, trazendo a tona a identidade, a necessidade de se colocar no mundo, de forma consciente ou
inconsciente, harmonizando a imaginação e a razão.
.
No contato com os indivíduos da cultura popular durante
os cursos, observei no jeito de ser dos mesmos, uma es357
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pontaneidade nos sentimentos: sem máscaras, sem disfarces. Se gostam de uma pessoa, demonstram com pequenos agrados, com um abraço forte; se não simpatizam, se fecham, ficando difícil um contato maior. Relaciono essa forma de se colocar no mundo com o uso das
cores primárias, fortes, vibrantes, puras, sem misturas.
Subsidiando-me na análise destes dados, trago
Chevalier (1999): “todas as imagens coloridas traduzem
um conflito de forças que se manifestam, em todos os
níveis da existência, do mundo cósmico ao mundo mais
íntimo” (p.275). E complementa que segundo a concepção analítica, “as cores exprimem as principais funções
psíquicas do homem, pensamento, sentimento, intuição,
sensação” (CHEVALIER apud JUNG, p.280).
Ainda na busca de compreender esses indivíduos e sua
cultura, trago para análise e interpretação o percebido
por mim durante os cursos. As cores quentes, presentes nesses trabalhos, me levaram também aos estudos
de Ostrower (1996) quando a autora afirma que a cor
traz uma excitação aos sentidos que a cor é o mais emocional dos elementos visuais. Para ela, “nas composições,
quanto mais predominasse a escala cromática (com tons
altos e intensos), mais se fazia sentir o caráter sensual da
cor” (pp. 236-238). Nas conversas entre os próprios “alunos” das comunidades rurais, principalmente durante as
“aulas” percebi, muitas vezes, que de forma natural, falavam dos casos de amor, dos namoros, da vida pessoal.
Ali, o predomínio de um alto grau de sensualidade se fazia presente me fazendo compreender o uso dessa cores intensas e vibrantes.
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Baseando-me nesses dados e na fundamentação teórica,
pude fazer uma analogia entre a arte da cultura popular
e a arte medieval, quanto ao uso das cores primárias, das
cores quentes, vibrantes, saturadas, intensas, apesar de
não competirem entre si. Ao contrário, se harmonizam e
atraem o olhar do atento expectador. Expressam “proximidade, densidade, opacidade, materialidade” (idem. p.
243). Assim como na arte medieval, onde os artistas expressavam nas obras, o sentimento popular contra a
opressão religiosa e política vigente, do que percebi nos
desenhos e pinturas produzidas nos cursos, simbolizariam o modo de viver desses indivíduos onde não se vê um
distanciamento entre o real e o mítico. A aproximação, o
trânsito que fazem entre esses dois mundos, foi um dado
evidente em toda a pesquisa. Ao estudar os símbolos surgidos nas obras, pude compreender que cada um deles
mesmo sendo, à primeira vista, ligado a matéria (casa, por
exemplo), tem para eles um significado e sentido espiritual/mítico.
Nessa perspectiva, ao estudar o simbolismo do amarelo,
do azul, do verde, do vermelho e do violeta, cores que
predominaram nas manifestações plásticas da cultura
popular, que tem intensa presença do folclore, pude vislumbrar algo mais do universo individual e cultural desses indivíduos, um dos objetivos dessa pesquisa.
Do que pude perceber do Cosmos vivenciado pelos indivíduos da cultura popular, compreendo o uso repetido da
cor amarela. Por ser considerada na simbologia cultural,
como uma cor espiritual, quente, expansiva, ardente, ela
é apropriada por uma cultura que transita entre o mun359
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do material e o espiritual. “Difícil de atenuar e que extravasa sempre dos limites em que o artista desejou encerrála. (...) cor da eternidade e da terra fértil”. Para Kandinsky
“seria uma cor ambivalente que ao mesmo tempo que é
a mais terrestre é a mais celeste das cores” (CHEVALIER,
1999, p. 40).
Ainda sobre esse trânsito que fazem entre o cosmo material e espiritual, trago a cor azul. Para Kandinsky (apud
CHEVALIER, 1999, p. 107), o azul
“é a um só tempo movimento de afastamento do homem e movimento dirigido unicamente para o seu próprio centro que, no entanto, atrai o homem para o infinito e desperta-lhe um desejo de pureza e uma sede
de sobrenatural. (...) “desmaterializa tudo aquilo que
dele se impregna. É o caminho do infinito, onde o real
se transforma em imaginário”

Na cultura popular, simboliza sempre o céu e tem um significado especial, já que é o espaço onde se acredita ser a
morada de Deus, dos anjos, dos justos. No mundo físico,
pagam suas promessas, fazem seus sacrifícios para um
dia participarem do mundo espiritual. Ao usar o azul, eles
estariam também suavizando as outras cores, abrindo-as
e desfazendo-as. Nesta perspectiva, no uso do azul, o indivíduo estaria então, representando o sobrenatural, que
participa do seu mundo material. Como essa cor é também, na tradição cristã, “a cor mariana, exprimindo desapego aos valores deste mundo e o arremesso da alma
liberada em direção a Deus” (Idem), a sua presença no
folclore é muito comum nas roupas das crianças, que “pagam uma promessa” feita pelos pais, geralmente por causa de uma doença surgida na infância. Enquanto usam as
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cores quentes no dia a dia, nas roupas, na ornamentação
das casas, deixam o azul para o lado mais espiritual.
Usam preferencialmente o vermelho vivo. Essa cor simboliza o “divino, solar, centrífugo, que incita à ação; ele é
a imagem (...) da força impulsiva e generosa, de juventude, de saúde, de riqueza, de Eros, vivo e abundante”. Valores muito presentes na cultura desses indivíduos. Novamente, pude ver aqui a presença do lado sensual.
“Não há povo que não tenha expressado, cada um à
sua maneira – essa ambivalência de onde provém todo
o poder de fascinação da cor vermelha, que leva em
si, intimamente ligados, os dois mais profundos impulsos humanos: ação e paixão, libertação e opressão”
(CHEVALIER, 1999, p. 944).

Pintar com o vermelho, pode significar também, para essa
cultura, de forma inconsciente, principalmente a opressão pela qual passa a cultura popular e o folclore do qual
são portadores, bem como a luta diária para a libertação,
que pode ser conseguida pela própria manifestação nas
pinturas.
Numa outra perspectiva, esse mesmo vermelho pode ter
influência remota nas pinturas rupestres encontradas no
Brasil. Existe uma grande quantidade de pigmento vermelho nas atividades picturais daquelas sociedades primitivas brasileiras (GUIDON, 1992) como também pode
ser influência mais recente das pinturas encontradas na
etnia Maxakali (figura no. 17), que reside próxima a essas
comunidades rurais e do que pesquisamos, já se
miscigenaram.
O verde, cor usada em abundância, como ele próprio é
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nesse ambiente, vem sempre aliado ao vermelho. Segundo Chevalier, por ser uma cor que significa o “segredo do
equilíbrio entre o homem e a natureza” e possui um “valor médio, mediador entre o calor e o frio, o alto e o baixo (...), é uma cor tranquilizadora, refrescante, humana
(...), é o despertar da vida (...), é a cor da esperança” (Idem,
p. 938). Ao trazer estes significados, alio ao que observei
no contato com essas comunidades rurais, como sendo a
esperança de unir a sua “essência” à sua “existência”, que
teimam em se separar nesses tempos de modernidade.
Uma forma de equilibrar, de harmonizar essa ambivalência
existente entre o que são, o que vivem, o que sentem e o
que está presente enquanto valores de um mundo racional.
Foi percebido nos trabalhos, uma preferência pelo violeta. Quando escolhiam a cor ou mesmo nas roupas, a sua
presença era visível. Findo a análise das cores com a “cor
da temperança, feita de uma igual proporção de vermelho e azul, de lucidez e de ação refletida, de equilíbrio
entre o céu e a terra, os sentidos e o espírito (...)” (Idem),
procurando frisar com isso, a simbologia que teima em
aparecer da primeira a última cor. Percebi também, enquanto religiosidade, que é uma cor muito usada durante a “Quaresma”, símbolo do luto pela morte do Cristo,
nas comemorações da Semana Santa, data muito “guardada” pelos indivíduos da cultura popular, que é associação que permeia a vida dessas pessoas que vivem de forma intensa entre o mundo da matéria e o mundo do espírito.
Ao observar, não só as pinturas, mas outros elementos
que dela fazem parte, percebi que essas cores fazem parte também do cotidiano dessa cultura: nos adornos da
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casa, nas roupas que usam e nas manifestações de festas
populares tradicionais como o “Boi de Janeiro”, o “São
João”. Sempre a presença das cores mais vivas, mais intensas.
Trouxe para análise também, imagens que se repetiram
na maioria dos trabalhos feitos durante os cursos de arte
na zona rural, já que tudo foi tomando um sentido à medida que a pesquisa foi se aprofundando: flores em profusão, às vezes separadas, outras vezes em vasos formando buquês, árvores, sol, escadas, céu, aves, espiral e casa.
Durante a análise, as imagens tornaram-se símbolos trazendo significados e sentidos para o que eu me propus
estudar: as relações que se fazem presentes entre arte,
cultura, indivíduo, sociedade.
Procurei fundamentação primeiro para o significado da
espiral (figuras nos. 06 e 07), por ver a presença constante desse símbolo no cotidiano desses indivíduos. Corroborando essa minha percepção, Chevalier (idem) afirma
que a formação da espiral é frequente no meio vegetal e
animal, elementos que fazem parte do cotidiano nas comunidades rurais. Segundo o autor, ela evoca “a evolução de uma força, de um estado” e é uma “figura encontrada em todas as culturas” (figuras nos. 22, 23, 24 e 25),
conforme citei no início deste capítulo.
Segundo ele, a espiral é
“carregada de manifestações simbólicas: é um tema
aberto e otimista – partindo de uma extremidade de
uma espiral, nada mais fácil do que alcançar a outra
extremidade. (...) “Baseada em todos os ídolos
paleolíticos homologa todos os centros de vida e de
fertilidade. De vida porque indica o movimento de uma
certa unidade de ordem ou, inversamente, a perma-
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nência do ser sob sua imobilidade” (p. 397).

Ao me apropriar deste símbolo para compreensão dos
valores incorporados nessa cultura, percebo a proximidade desses indivíduos com os animais e com a natureza
assim como a própria espiral. Fundamento-me, ainda, no
significado de fertilidade, valor muito importante nessa
cultura: fertilidade da terra, dos animais e dos indivíduos
para a sua própria sobrevivência. Tudo tem um sentido
especial.
Na constante presença de aves nos trabalhos (figuras nos.
11, 12, 13 e 14). Elas são presença constante no dia a dia
desses indivíduos: galinhas, patos, gansos, perus, pássaros e na própria sobrevivência, já que fazem parte da sua
alimentação. Novamente trago a ligação desses indivíduos com o Cosmos, já que esse símbolo pode significar as
“relações entre o céu e a terra”, intermediário entre esses dois planos, ou ainda “leveza, liberação do peso terrestre. (...) De modo mais geral, os pássaros simbolizam
os estados espirituais, os anjos, os estados superiores do
ser”. Quanto a seu mundo imaginário, parte constante
de sua vida, pode-se achar simbolizado no voo dos pássaros, pois essa leveza pode ser vista como “operações
da imaginação” (CHEVALIER, idem, p. 687). Se nos reportarmos às suas mais raízes remotas, na arte africana, a
ave é uma figura que aparece frequentemente, especialmente nas máscaras e simbolizam “a força e a vida”
(ibidem). Simboliza também um outro valor importante
nessa cultura – a fecundidade. Precisam da terra fértil
para a própria sobrevivência e geralmente, de muitos filhos – mão- de-obra para o trabalho no campo.
Em muitas culturas primitivas, o sol é tido como Deus.
Aqui nessa cultura, não o veem como Deus na forma lite364
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ral, mas o “endeusam”, pela importância que dão à natureza e à função do sol na sobrevivência da própria comunidade. Compreendo que ao simbolizar a fonte da luz,
do calor, da vida (figuras nos. 03, 04, 05, 07, 11, 12, 14), o
sol pode ganhar uma outra função para uma cultura popular, que tem grande influência do folclore: a de “enfraquecer as forças maléficas” (CASCUDO apud MERHERB,
1976). Simpatias, benzeduras, praticadas nessa comunidade, são feitas durante o dia, à luz do sol.
As casas da zona rural geralmente são ornamentadas por
muitas flores, vasos, e uma espécie de jardim as circunda
(figuras nos 03, 04 e 05). Assim também, observei a mesma representação nos trabalhos pesquisados. Buscando
interpretar essa transposição do real para a imagem representada, é que procurei o significado desses símbolos novamente em Chevalier (1999). Segundo ele, a flor
“de um modo geral é o símbolo do princípio passivo (...)
O cálice da flor é o receptáculo da Atividade Celeste, entre cujos símbolos se devem citar a chuva e o orvalho”
(Idem, 437), que por sua vez simbolizam a fecundidade
(figuras nos. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14,
15). A flor também pode identificar-se “ao simbolismo da
infância”. As flores tanto aparecem em volta do trabalho,
soltas no espaço (e aí já poderiam ganhar uma nova
simbologia, a da espontaneidade infantil, que não segue
uma ordem racional), como em vasos (figuras nos. 03, 06,
08, 09, 10, 12) que tem o significado de “seio materno,
útero no qual se formam um novo nascimento. O vaso
encerra sob diversas formas, o elixir da vida: é um reservatório de vida” (Ibidem, p. 931). Aqui, os símbolos se
encontram – infância e útero, gerando então um significado mais completo o que me auxilia na compreensão do
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proposto. Nesse aspecto, faço a analogia entre o símbolo
e esses indivíduos que, do que percebi, vivem mais sentimento do que razão, se identificam com a infância, Inclusive, os trabalhos estudados muito se assemelham aos
trabalhos artísticos infantis.
Ainda nesse contexto, aparece nas pinturas por várias
vezes o coração (figuras nos. 04, 07, 13, 15) e numa delas
( no.15), ele circunda uma mulher vestida de noiva. “(...)
nas culturas tradicionais, conhecimento tem sentido muito
amplo, que não exclui os valores afetivos” (p. 281). Podese observar na cultura popular uma intensa relação entre o conhecer e o sentir – ambos recebendo a mesma
conotação. Ao unir, nessa figura, as flores, os buquês, o
coração e uma noiva, pode aí estar evidenciado a entrega, a chegada a uma nova fase da vida, de maturidade, de
conhecimento e sentimento. Nessas comunidades, o noivado é seguido de rituais: o noivo pede permissão aos
pais, quando não são os próprios pais que conversam
entre si para acordarem o noivado e casamento. Esse ritual assume grande importância para as moças, já que o
casamento é muito valorizado nessas comunidades –
muitas vezes, os noivos representam para as famílias, mais
uma mão de obra para a vida dura do trabalho do campo.
A imagem do jardim aparece muitas vezes nos desenhos,
o que me levou a perceber a importância dada a ele pelos indivíduos da cultura popular. Além de plantarem nele
flores ornamentais, que enfeitam a casa que tanto valorizam, serve para o plantio de ervas e flores medicinais
para os remédios caseiros, que fazem parte do seu cotidiano. Para Chevalier, ele é visto também como “símbolo
do Paraíso Terrestre, do Cosmo de que ele é o centro, do
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Paraíso Celeste, de que é representação, dos estados
espirituais, que correspondem as vivências paradisíacas.
Seria então “a natureza restituída ao seu estado original”,
um “convite à restauração da natureza original do ser”
(p.512). Ao trazer a minha percepção aliada a este significado dado ao jardim, essa tríade se fecha: sendo esse
indivíduo identificado com o estado original, ingênuo,
infantil, necessitaria do seio materno, onde buscaria o
elixir da vida para não sair desse estado, mas restauraria,
com isso, a natureza original do ser. Pude ver ainda a busca da origem, das raízes na natureza, no ambiente, nos
costumes, no seu meio, como forma de
autoconhecimento e busca de identidade.
A árvore para o homem do campo tem um amplo significado. É a sombra, o alimento, o combustível (lenha), o
mobiliário, a própria casa. O indivíduo conhecedor dos
valores dos seus ancestrais, não tiram qualquer árvore,
nem em qualquer época. Cada uma tem uma função e
deve ser retirada na época certa para ser melhor aproveitada. Disseram-me na ocasião: “Na lua minguante, não
se deve tirar árvore para queimar (lenha), pois ela está
cheia d água e não serve”.
A árvore como símbolo (figuras nos. 03, 04, 05, 07, 11)
traz o complemento da análise acima, ao significar “cosmo vivo em perpétua regeneração. Símbolo da vida em
perpétua ascensão para o céu, ela evoca todo o simbolismo da verticalidade” (Idem p. 84). Ao buscar identificar o
símbolo com o indivíduo e a sua cultura, compreendo que
nesse caso, a árvore significaria tanto um quanto o outro,
já que “sem os homens certamente não haveria cultura,
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mas de forma semelhante e muito significativa, sem cultura não haveria homens” (GEERTZ, 1973, p. 61). Por mais
uma vez, esse dado mostra o vínculo, a não separação
entre o lado humano e o religioso nessa cultura: “Pelo
fato de suas raízes mergulharem no solo e seus galhos se
elevarem para o céu, a árvore é universalmente considerada como símbolo das relações que se estabelecem entre o céu e a terra” (CHEVALIER, 1999, p. 84).
A casa, imagem recorrente nos desenhos e pinturas (nos.
03, 04, 05), é para eles, de um valor inestimável, tanto no
sentido de ser o seu espaço de vida – cada cantinho revela a personalidade do dono – quanto no sentido de socialização – quando constroem, muitas vezes usam o sistema de mutirão. Uns fazem os tijolos, as telhas, outros
as portas, janelas e mesmo os móveis - como no sentido
cultural – alguns dados colhidos revelaram que na retirada do barro e da lenha para “queimar” os tijolos, eles privilegiam a fase da lua minguante, para que ele não se
rachem. Nesta perspectiva, compreendo que ao abrirem
as portas da casa para quem lhes é simpático, é como se
“abrissem o coração” e um pouco da sua vida. Complemento essa análise com Chevalier (1999), quando dá a
casa o significado simbólico de ser “a imagem do universo”. Traz ainda Bachelard: “a casa pode significar o ser
interior. A casa é também um símbolo feminino, como o
sentido de refúgio, de mãe, de proteção, de seio maternal” (Idem p. 196). Se for observado que nesta análise
dos símbolos, este significado se repete, o universo desse indivíduo seria o seu próprio interior, ou o que tem
dentro dele: o seu universo, a sua cultura.
Para acessar esse universo, simbolizado pela casa, surgiram escadas e os degraus que formavam essas escadas
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sempre aparecem em número de quatro (figuras nos. 03,
04 e 05). Busquei assim, o significado de ambos, tentando relacioná-los.
“Os diferentes aspectos do simbolismo da escada estão todos ligados ao problema das relações entre o céu
e a terra. A escada é o símbolo por excelência da ascensão e da valorização, ligando-se a simbólica da
verticalidade. (...) Na arte, a escada aparece como o
suporte imaginário da ascensão espiritual. (...) Ela é
também o símbolo das permutas e vindas entre o céu
e a terra” (ibidem p. 378).

Como ela sempre apareceu ligando a casa ao solo e se a
casa simboliza o universo, trago então a permuta que
acontece entre o indivíduo e a sua cultura. Quanto ao fato
dos degraus, que simbolizam ascensão, serem sempre em
número de quatro, me aproprio ainda uma vez de
Chevalier
“(...)desde as épocas vizinhas da pré-história” (...) foi
utilizado para significar o sólido, o tangível, o sensível.
Sua relação com a cruz fazia dele (...) um símbolo
totalizador. (...)Simboliza o terrestre, a totalidade do
criado e do revelado. Existem quatro pontos cardeais,
quatro ventos, quatro pilares do Universo, quatro fases da lua, quatro estações, quatro elementos, quatro
humores, quatro letras do nome de Deus e no de
Adão(1o. homem). A vida do homem se divide em quatro colinas: a infância, a juventude, a maturidade, a
velhice. (...) Quatro, número dos elementos, é o número das portas que o adepto da via mística deve transpor (...). Cada uma porta está associada a um dos
quatro elementos: ar, primeira porta que se abre para
o neófito que está no vazio(...); fogo, quando é iniciado e queima-se nessa passagem; (...) água, conheci-
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mento místico; (...) terra, quem atinge Deus para o elemento mais denso” (CHEVALIER, 1999, p. 758).

Considerando toda essa simbologia no quatro, relacionei
a simbologia da casa e da escada. Se uma é o universo e a
outra a via de acesso a esse universo, os degraus seriam
as etapas a vencer para se atingir esse universo.
Chevalier (1999) complementa esse significado buscando
a teoria junguiana:
“(...) a quaternidade representando para ele o fundamento arquetípico da psique humana, isto é, a totalidade dos processos psíquicos conscientes e inconscientes. Toda a sua análise dos tipos psicológicos repousa com efeito sobre sua teoria das quatro funções fundamentais da consciência: o pensamento, o sentimento, a intuição e a sensação” (p. 758).

Outro dado significativo que ficou evidente nestes trabalhos de arte da cultura popular foi a monumentalidade
em alguns elementos. O gato aparece por duas vezes ocupando todo o espaço (figuras nos. 06 e 07). Os pelos do
animal aparecem tão próximos do espectador que é como
se estivessem sob a mira de uma lente “zoom” duma
câmera de filmar. Também os pássaros se tornam tão
grandes que a montanha desaparece (figuras nos. 11, 12,
13, 14) e as casas são maiores que as árvores. Trago aqui,
observações feitas por Ostrower (1996) sobre as pinturas
rupestres: essa monumentalidade dos animais pode significar o respeito do homem por eles. Do que pude perceber, os indivíduos que vivem a cultura popular e o folclore convivem diretamente com os animais como se fossem seus semelhantes - em todas as casas vi a presença
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de gatos, cães e aves e os eles eram alimentados ali, na
própria cozinha, numa convivência direta com os homens.
Segundo narraram, os gatos assumem um papel importante nesta cultura, pois afugentam ratos e cobras, presentes neste espaço e que causam transtornos na colheita e na própria sobrevivência. As aves, além de servir na
própria sobrevivência dos indivíduos, são companheiras
no seu dia a dia.
Quanto ao problema das proporções vista também na arte
da Idade Média e do Egito, Ostrower vê a ligação com a
magia, que permeou aquelas culturas e do que percebi,
permeia a cultura estudada aqui. “(...) O estilo de uma
obra sempre corresponde a uma visão de vida – visão
pessoal ou, mais amplamente, visão cultural de determinada sociedade num determinado momento histórico”
(idem, p. 294).
O que se percebi dos símbolos encontrados nos desenhos
e pinturas foi a presença forte da ligação do indivíduo da
cultura popular e que vivencia o folclore com a religiosidade, o sobrenatural, o Cosmos. Em todos eles, uma forte significação para essas comunidades. Numa análise de
Martins (1997) da obra de Durkheim: “a religião é uma
coisa eminentemente social. Suas representações são
coletivas e exprimem as realidades coletivas que
consubstanciam a coesão social” (p.84). Compreendo que
isso se dá pelo fato do indivíduo dessa cultura ser marginalizado política e socialmente, procurando portanto, no
sobrenatural, na religião, respostas para o que não consegue apreender, além do grito de protesto contra essa
condição vigente. Segundo Paniago (1998): “(...) a religio-
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sidade popular (...) poderia ser vista como uma reposta à
necessidade natural do homem na busca do sobrenatural, através de manifestações que tão bem traduzem a
alma popular”(p.13). A própria religiosidade já é um dado
cultural, como pude perceber estudando os símbolos e
observando a forma de viver desses indivíduos.
Quanto aos trabalhos da arte erudita e as relações com a
arte popular e o folclore, muitas vezes ficaram evidenciadas nas cores, nas figuras e nas composições. É como se
todas elas, de uma maneira geral, desobedecessem aos
cânones renascentistas, para se deleitar com a visão primitiva, numa tentativa, percebo, de participar dessa magia que é criar, buscando recursos para essa criação, nas
imagens encontradas nas profundezas do inconsciente e
consequentemente, das origens. Pode ser observado nos
símbolos, a presença viva do folclore, na acepção que foi
dada a ele nessa pesquisa: de sobreviver e resistir a cultura de massa e erudita. Muitos símbolos estavam presentes nas origens mais remotas.
Outra relação que notei presente, é que esses artistas tem
a mesma necessidade dessa ligação e que a arte seria a
forma dele se conectar ao desconhecido, ao Cosmos, por
ser uma necessidade natural do homem (PANIAGO, 1998).
Neste sentido, a religião seja em forma de magia, de mito,
de crenças sempre esteve presente em qualquer cultura.
Para Durkheim (apud MARTINS, 1997, p. 84), isso acontece porque “nela há algo de eterno que está destinado a
sobreviver em todas as sociedades, que é a necessidade
que a sociedade tem de reformar os sentimentos e das
ideias coletivas que fazem a sua unidade”.
Apropriei-me mais uma vez de Ernst Fischer (1983), para
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corroborar essa análise:
À medida que a vida do homem se torna mais complexa e mecanizada, mais dividida em interesses e classes, mais “independente” da vida dos outros homens
e, portanto, esquecida do espírito coletivo que completa uns homens no outros, a função da arte é refundir esse homem, torná-lo de novo são e incitá-lo à permanente escalada de si mesmo” (p.8).

Do que se pode apreender, a arte, assim como o folclore
e a cultura popular, são vivos e atuantes, pois vivem em
contínuo processo de mudanças, de acordo com a época
em que se manifestam. Aproveitam o passado, dandolhe, porém, uma roupagem nova. Possuem funcionalidade, pois só vão existir, na medida da necessidade dos indivíduos ou da cultura que os produz uma vez que a “cultura é resposta às necessidades básicas do homem”
(MALINOWSKY apud PANIAGO, 1998, p. 20).
Cumpre-me esclarecer esse ponto. O fato de buscar raízes
no passado não é questão de preservação, tanto numa
cultura quanto na outra.
“O presente, as experiências atuais devem estar ligadas ao passado através de mediações simbólicas da
cultura popular (...) tendo-se como ponto de apoio a
dinâmica cultural de projetar o futuro numa relação
dialética de mudanças contínuas” (PANIAGO, 1988, p.
14).

Do que pude perceber durante este estudo, ao me apropriar dos símbolos presentes na obra dos artistas e na fala
de todos eles, que buscaram transcender a estética acadêmica, não só em Minas Gerais, não só no Brasil, mas
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em todo o mundo, percebi como esse retorno às origens
os remete ao autoconhecimento e a identidade.
Autoconhecimento que remonta a Sócrates com o “conhece-te a ti mesmo”. Principalmente hoje, numa sociedade que tenta homogeneizar a diversidade cultural. É
como se em uníssono com a cultura popular e o folclore
dissessem: é essa a nossa contribuição para que se possa
repensar a situação decadente em que o mundo se encontra.
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ANEXOS

Fig. 01 – comunidade rural

Fig. 02 – participantes do curso
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ANEXOS

Fig. 03 – Arte Popular

Fig. 04 – Arte Popular

Fig. 05 – Arte Popular

Fig. 06 – Arte Popular

Fig. 07 – Arte Popular

Fig. 08 – Arte Popular
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ANEXOS

Fig. 09 – Arte Popular

Fig. 10 – Arte Popular

Fig. 11– Arte Popular

Fig. 12 – Arte Popular

Fig. 13 – Arte Popular

Fig. 14 – Arte Popular
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ANEXOS

Fig. 15 – Arte Popular

Fig. 16 – – Ilustração Marilda Castanha

Fig. 17 – Arte Maxacali

Fig. 18 –– Arte Maxacali

Fig. 19 – Arte Maxacali

Fig. 20 – Arte Maxacali

380

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

380

10/08/2021, 17:37

ANEXOS

Fig. 21– Arte Fernando Luchesii

Fig. 22– Arte Fernando Luchesii

Fig. 23 - ilustração Marilda
Castanho

Fig. 24 – “Cristo” (pormenor
Igreja de Vézelay – cerca do ano
de 1230

Fig. 25 – Gravura rupestre de Rasumberg
–Noruega
Cerca do ano 1000
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Minas e as raízes do Movimento
Modernista Brasileiro

Mauro Guimarães Werkema
Vice-presidente da Comissão Mineira de Folclore

A propósito do centenário da Semana de Arte Moderna, que
ocorre no dia 22 de fevereiro de 2022, cabe rever a expressiva participação de Minas Gerais no Movimento Modernista Brasileiro. Esta história começa em 10 de junho de 1919
quando Mário de Andrade vem a Mariana para visitar o poeta mineiro Alphonsus de Guimarães, então juiz municipal e
já com fértil obra poética que lhe daria, muito anos mais
tarde, o reconhecimento como um dos maiores poetas simbolistas brasileiros. Mário relata que “em Mariana, a Católica, fui encontrá-lo na escuridão de sua sala de trabalho, sozinho e grande” e descreve seu encontro como “uma hora
de inesquecível sensação a que vivi com ele’. Esta visita trará
desdobramentos importantes na história, presença e influência de Minas Gerais no movimento modernista e no estudo, evolução conceitual e preservação da cultura brasileira.
Nesta viagem, Mário de Andrade, que lidera a Semana de
Arte Moderna de 1922, em São Paulo, conhece Ouro Preto
e dirá que encontrou, “perdida entre as montanhas de Minas” e preservada, uma “cidade histórica, artística e cívica”.
383
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Em Ouro Preto e cidades históricas mineiras o movimento
moderna identificará os elementos de uma “ autêntica arte
brasileira”, com uma “autonomia cultural” nas Artes Plásticas, na arquitetura, no conjunto da “obra barroca mineira”,
constituindo um excepcional surto de criatividade de artistas, mestres e artesãos, libertando-a dos cânones estéticos
importados da Europa. Em 1924 Mário organiza a famosa
caravana de modernistas a Minas, que assiste a Semana Santa de São João del-Rei, vai a Tiradentes e Ouro Preto. Integraram a caravana Oswald de Andrade, Godofredo da Silva Telles,
René Thiollier, Tarsila do Amaral, Olívia Guedes Penteado e o
poeta de origem suíça em visita ao Brasil, Blaise Cendrars. E
dirão que encontraram no século XVIII mineiro o “lastro cultural de uma identidade nacional”.
Já em 1920 Mário publica na revista “Jornal do Brasil” o ensaio “Arte religiosa do Brasil em Minas Gerais” em que aborda a arte encontrada em Ouro Preto, Mariana, Congonhas do
Campo e São João del-Rei. E diz que “na arquitetura religiosa
de Minas a orientação barroca – que é amor à linha curva,
aos elementos contorcidos e inesperados - passa da decoração para o próprio plano do edifício. Aí os elementos decorativos não residem só na decoração posterior mas também no
risco e projeção das fachadas, no perfil das colunas, na forma
das naves”. Em 1928 escreverá sobre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho e sua obra, dando-lhes dimensão cultural
excepcional, promovendo o início da divulgação do seu nome.
Outros integrantes da caravana publicam trabalhos sobre a
arte barroca mineira, despertando o interesse sobre Minas e
motivando várias viagens de estudo às cidades históricas.
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O mineiro Gustavo Capanema tornou-se em 1934 ministro
da Educação de Getúlio Vargas. O poeta Carlos Drummond
de Andrade, um dos líderes do Movimento Modernista mineiro, neste mesmo ano, muda-se para o Rio e ocupa a chefia de Gabinete de Capanema. Em 1935 Mário de Andrade
apresenta a Capanema o anteprojeto do Decreto Lei 25, elaborado em sua redação final por outro modernista mineiro,
Rodrigo Melo Franco de Andrade. O documento de Mário
propõe a proteção do patrimônio cultural brasileiro e orienta a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, a 30 de novembro de 1937, por ato do presidente
Getúlio Vargas. Com inspiração modernista, o patrimônio
histórico e artístico nacional passa a ser definido como o “conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja preservação seja de interesse público, seja por sua vinculação a
fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. O Movimento Modernista, incentivado também pelo
centenário da Independência, em 1922, estimula o sentimento nacionalista e refirma a necessidade de o Brasil adquirir
uma verdadeira autonomia cultural.
É tardio o despertar da consciência preservacionista brasileira em relação ao patrimônio histórico e artístico edificado. É
a principal contribuição da Semana de Arte Moderna de 1922
e que se concretiza com o SPHAN a partir de 1937. Para
realizar os tombamentos a equipe do SPHAN pesquisará
em todo o Brasil, começando pelas cidades e igrejas históricas mineiras, onde encontrará as “raízes de uma cultura brasileira original”, e com “uma originalidade nacional”, diferenciada da encontrada nos estados do litoral, bem anteriores
ao surto artístico mineiro e tipicamente portuguesas. Mário
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e seus seguidores dedicaram-se e, especialmente os técnicos
do então SPHAN, a buscar explicações para este fenômeno,
que ocorre nos primórdios da sociedade mineira setecentista,
como herança de uma rápida ocupação territorial provocada
pela busca do ouro, do modelo de urbanização e um novo
tipo de sociedade, a religião opressora da Contrarreforma e
a atuação mais livre das ordens religiosas, as restrições opressivas do governo colonial português, os anseios de libertação e de liberdade, manifestos por uma constante rebeldia,
e a consequente formação de consciência crítica. Forma-se
nas cidades históricas de Minas “uma sociedade de pensamento”. Aponta-se ainda o surgimento de uma nova classe
social, os mulatos brasileiros, de reconhecido pendor artístico, herança de sua condição social e racial.
Mário de Andrade dirá (“Arte Religiosa do Brasil em Minas
Gerais”) que “foi neste meio oscilante de inconstâncias – a
Minas Gerais setecentista – que se desenvolveu a mais característica arte religiosa do Brasil. A Igreja pode aí, mais liberta das influências de Portugal, proteger um estilo mais
uniforme, mais original que os que abrolhavam podados,
áulicos, sem opinião, nos outros centros”. E conclui: “As igrejas construídas por portugueses mais aclimatados ou por autóctones algumas, provavelmente como o Aleijadinho, desconhecendo o Rio e a Bahia, tomaram um caráter bem mais
determinado e, poderíamos dizer, muito mais nacional”.
Mário ressaltará a “opulência mineira no século XVIII” e a
“carência paulista de bens históricos”.
O SPHAN descobre e relata trabalhos de grandes artistas do
período, além de Aleijadinho (que vive de 1737 a 1814), entre eles Francisco Xavier de Brito, José Coelho Noronha, Francisco de Faria Xavier, Francisco de Lima Cerqueira, escultores
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e entalhadores, o arquiteto e pedreiro Manoel Francisco Lisboa, o pintor Manoel da Costa Athayde e muitos outros. Mas
Minas desenvolvera outros expoentes culturais, resultado
da libertação intelectual, na literatura, na música e, já no
final do século XIX, no pensamento político iluminista, que
leva à Conjuração de 1789, antecipatória do pensamento de
república e de independência, alcançada em 1822.
Será em Minas que a equipe técnica do SPHAN fundamentará critérios e soluções para intervenções preservacionistas e
de restauração, nos elementos artísticos e estruturais das igrejas e construções mineiras coloniais. E realizará pesquisas
históricas e avalições estéticas para os processos de tombamento de edificações e seus acervos, nas fontes documentais, livros das associações religiosas, irmandades e confrarias, câmaras municipais. E irá expandir extraordinariamente o
conhecimento do processo histórico e das condições e fatores propiciadores do surto de criatividade artística e cultural
do século XVIIII mineiro. Pesquisa-se também os artistas mineiros, mestres pedreiros, construtores, escultores, pintores, ornamentistas, entalhadores, carpinteiros. Como também
as origens estilísticas e as fases, transplantadas para Minas
Gerais inicialmente por artistas portugueses, sob influência
da Igreja Católica. Apuram-se as técnicas de intervenção e
restauro, critérios de aprovação de projetos, a busca de soluções não desfigurativas do sistema construtivo, sempre
objetos de muitos debates que envolviam não só os técnicos
do SPHAN mas também estudiosos da cultura brasileira e do
fenômeno artístico e cultural mineiro.
Lourival Gomes Machado, estudioso do Barroco Mineiro, autor desta denominação, diz que “em Minas, no século XVIII,
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manifestou-se artisticamente, pela primeira vez, uma autêntica cultura brasileira”, com criatividade e expressões libertas
dos estritos cânones importados da arte europeia. Estudos e
interpretações mais recentes indicam que ocorreu nas cidades históricas mineiras, especialmente na antiga Vila Rica, “a
terceira onda civilizatória das Américas, a primeira no México, com os astecas, na Península do Yucatan e, a segunda, no
Peru, em Lima, que foi sede do vice-reinado espanhol na
América. O fenômeno mineiro possui similaridades com os
outros: concorrem em Minas fatores como a povoação rápida e conflituosa pelo ouro, em ação pioneira na ocupação do
interior do Brasil-Colônia, o insulamento geográfico em meio
inóspito, os conflitos constantes pelo domínio territorial e
resistência ao jugo português, o caráter ostentatório do barroco da Contrarreforma católica, conformando um
caldeamento de condicionantes naturais e humanos. Serão
estas condições particulares de Minas Geris que produzirão
no século XVIII também obras de literatura, música, arquitetura, pintura, escultura e artes das boas práticas do bem viver nos diversos ramos da cultura popular e folcórica.
Já em 1733, na inauguração da Matriz do Pilar, em Vila Rica,
a procissão de trasladação do Santíssimo, chamada de “Triunfo Eucarístico”, revela uma sociedade irrequieta, mas com
gosto pelo suntuoso, pela ostentação e pelas exterioridades
triunfalistas, típicas do estilo barroco da Contrarreforma, com
que o catolicismo contrarreformista, aliado do Absolutismo,
procura vencer o protestantismo e a descrença que já nasce
com o iluminismo, que alimenta os embates entre a fé e a
razão. Nos ornatos das igrejas, nos púlpitos e altares, nas
esculturas ornamentais mas, e sobretudo, nas festas das irmandades e festivas procissões, que revela-se o barroquismo,
que se torna “estilo de arte e de vida”, como nos descreve
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Affonso Ávila, mestre da decifração do Barroco Mineiro. Comprovam a “rebeldia” de uma sociedade nascente, praticando
uma autonomia artística, em meio ao sentimento de liberdade e de autonomia.
Dá-se o “abrasileiramento” da produção artística,
emancipatória nos seus partidos arquitetônicos. nos ornatos e soluções plásticas, nos elementos escultóricos, libertando-se do estilo jesuítico e do barroco Ibérico, com a presença dos primeiros “filhos da terra”, já libertos da escravidão, dedicados às profissões artesanais, em que demonstram
excepcionais talentos. Expressão maior é Antônio Francisco
Lisboa, o “Aleijadinho”, que nasce de pai português e escrava negra, e que elevará a arte mineira a reconhecimento
mundial. Em São Francisco de Ouro Preto, Aleijadinho marcará seu “estilo de passagem’, do Barroco para o Rococó. Para
Mario de Andrade “na arquitetura religiosa de Minas a orientação barroca – que é o amor à linha curva, nos elementos contorcidos e inesperados – passa da decoração para o
próprio plano do edifício. Aí os elementos decorativos não
residem apenas na decoração posterior mas também no risco e projeção das fachadas, no perfil das colunas, na forma
das naves”.
Enfim, são considerações resumidas do fenômeno artístico
e cultural mineiro, exaltadas pelo Movimento Modernista
que, em fevereiro de 2022, comemora 100 anos da Semana
de Arte Moderna e que Minas precisa exaltar.
maurowerkema@gmail.com
18.6.2021
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Monumento ao Aleijadinho - Praça da Reitoria da UFMG concepção de Sílvio Vasconcelos
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VI. CORPO ASSOCIADO DA COMISSÃO MINEIRA DE
FOLCLORE

I – Fundadores
1. Aires da Mata Machado Filho
2. Angélica de Resende Garcia de Paiva
3. Antônio Carlos
4. Antônio Joaquim de Almeida
5. Branca de Carvalho Vasconcelos
6. Edelweiss Teixeira
7. Fausto Teixeira
8. Flausino Rodrigues do Valle
9. Francisco Inácio Peixoto
10. Franklin Sales
11. Heli Menegale
12. Henriqueta Lisboa
13. Jarbas de Carvalho
14. João Braz da Costa Val Filho
15. João Camilo Oliveira Torres
16. João Dornas Filho
17.José Augusto Neves
18.Levi Braga
19.Levindo Lambert
20.Lúcia Machado de Almeida
21.Manoel Ambrósio Júnior
22.Maria Orminda da Mata Machado
23.Mário Lúcio Brandão
24.Nelson de Senna
25.Saul Alves Martins
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26.Silvio do Amaral Moreira
27.Tabajara Pedroso
28.Ursolina Pitaguari

Falecidos
1. Armando de Paula +
2. David de Carvalho †
3. Cristina Miranda Mata Machado †
4. Domingos Diniz †
5. Padre Edeimar Maçote †
6. Gilgal Gonçalves †
7. José Alaor Bueno de Paiva †
8. Jesus Salvador Neves do Amaral †
9. Jupyra Dufles Barreto †
10. Lázaro Francisco da Silva †
11. Maria Aparecida Corrêa da Costa
12. Mari ‘Stella Tristão †
13. Marina Avelar Sena †
14. Moacyr Costa Ferreira †
15. Paulo César Valle †
16. Nelson Figueiredo †
17. Núbia Pereira Magalhães Gomes †
18. Orvile Colombo di Conte †
19. Sebastião Geraldo Breguêz +
20. Waldemar de Moura Santos †
21. Washington PelusoAlbino de Souza †
22. Wilson de Lima Bastos †
23 . Maria José Colares †

Inativos
1.

Agueda Moraes Carvalhaes e Kallás
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2. Alice Inês de Oliveira e Silva alice_ufv@yahoo.com.br
3. Everton de Paula
4. Lázaro Barreto
5. Edméia da Conceição de Faria de Oliveira
6. Fani Martins
7. Maria de Lourdes C. Dias Reis
8. Maria do Carmo Tafuri Paniago
9. Milene Coutinho Maurício
10. Tanya Pitanguy de Paula
11. Tadeu Martins Soares
12. Vinicius Raimundo Peçanha
13. Juliana Aparecida Garcia Correa

Ativos
1. Ana Paula Lacerda e Silva
2. Antônio de Oliveira Mello
3. Antônio de Paiva Moura
4. Antônio Henrique Weitzel
5. Carlos Augusto de Farias
6. Carlos Ceza de Carvalho
7. Carlos Felipe de Melo Marques Horta
8. Clara Selma Muniz Ribeiro
9. Daniel Silva Porto
10. Daniel de Lima Magalhães
11. Danielle Gomes de Freitas
12. Deolinda Alice dos Santos
13. Edileila Maria Leite Portes
14. Lúcia Tânia Augusto
15. Edimilson Almeida Pereira
16. Elieth Amélia de Sousa
17. Erildo Antônio de Jesus Nascimento
18. Frei Francisco Henricus van der Poel OFM
19. Gibran Muller Carvalho Lage - colaborador
20. Gustavo Pereira Côrtes
21. Ione Amaral Cruz
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22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42 .
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Ivany Chagas Coutinho
Joana Ramalho Ortigão Corrêa
José Moreira de Souza
João Naves de Melo
Josélio Socorro Teixeira - colaborador
Katia Kupertino
Leonardo Lucas Pereira (Frei)
Luís Carlos Mendes Santiago
Luiz Fernando Vieira Trópia
Marcio Almeida
Maria Agripina Neves
Maria José de Souza - Tita
Maria das Mercês Bonfim Ambrosio
Madalena Maria Diniz Bastos
Marco Antonio de Melo Rodrigues - Marco Llobus
Míriam Stella Blonski
Neide Silva Reis
Oswaldo Giovanini Júnior
Raimundo Nonato de Miranda Chaves
Ricardo Evangelista
Romeu Sabará da Silva
Ros’elles Magalhães Felício
Sebastião Rocha
Ulisses Passarelli
Vanessa Lorena Anastácio
Vinicius Andre Diniz Moreira
Zanoni Eustáquio Roque Neves

Novos membros
1. Adenizo Pereira Argueles – Mestre Linguinha
2. Alba Valéria Freitas Dutra
3. Débora Maria Salgado Grossi
4. Elidia do Rosário Braz
5. Elizabeth Orestina dos Santos Nacimento
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fabiane Ribeiro dos Santos
Fernanda Abbatepietro Novaes
Fernando Magela Fabrini
Jacyara Edwiges Rosa de Araújo
Josélio Socorro Teixeira
Laís Moreira Fernandino
Vanessa Lorena Anastácio
Marcus Vinícius Martins da Costa
Mariângela Diniz

15. Mauro Guimarães Werkema
16. Norberto Fernandes Damasceno – Mestre Beto Onça
17. Norberto Santos de Souza – Mestre Thibau
18. Rafael Silva da Cruz
19. Thiago Araújo
20. Wander José da Conceição
21. Frederico Luiz Moreira
22. João Damascena de Almeida
23 Wallace Sebastião Costa Gomes
24. Marina Miranda de Carvalho
25. João Otávio de Oliveira Coêlho
26. Greice Teixeira de Souza

Sócios fundadores
28
Sócios efetivos ativos
76
Sócios efetivos falecidos 23
Sócios efetivos inativos
13
Total de sócios ................ 140
Quadro organizado por Antonio de Paiva Moura, Elieth
Amélia de Sousa e José Moreira de Souza
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Comissão Mineira de Folclore
Fundada no dia 19 de Fevereiro de 1948
Presidente de Honra - Antônio de Paiva Moura
Gestão 2021 - 2024
Presidente - Romeu Sabará da Silva
Vice-Presidente - Mauro Guimarães Werkema
Secretária - Jacyara Edwiges Rosa de Araújo
Tesoureira - Greice Teixeira de Souza

Conselho Fiscal
Luiz Fernado Vieira Trópia
Maria Agripina Neves
Madalena Maria Diniz Bastos

Comissão Mineira de Folclore:
Centro de Celebração de Minas
Sede Social: Centro Cultural Salgado Filho
Rua Nova Ponte 22 – Salgado Filho
30550-720 – Belo Horizonte – MG
e-mail - comissaomineiradefolclore1948@gmail.com
www.folcloreminas.org.br
www.folcloreminas.com.br
Sede Fiscal: Endereço para correspondência:
Rua Pires da Mota - 202 - Madre Gertrudes
30512-760 – Belo Horizonte – MG
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Conselho Editorial
Professor Antônio de Paiva Moura – professor emérito da UEMG
Professor Raimundo Nonato de Miranda Chaves – professor
emérito da UFV
Professor Antônio Henrique Weitzel - professor adjunto
aposentado da UFJF
Professo Ramiro Esdras – Universidade Federal do Amapá
Professor Oswaldo Giovanini – Universidade Federal Maceió
Afonso Maria Furtado da Silva – Comissão Fluminense de
Folclore
Maria Cascia Frade - Comissão Fluminense de Folclore

Comissão Editorial:
Professor Antônio de Paiva Moura – professor emérito da UEMG
Professor Raimundo Nonato de Miranda Chaves – professor
emérito da UFV
José Moreira de Souza – Comissão Mineira de Folclore
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Revistas da Comissão Mineira de Folclore
O Sistema da Dádiva
A Revista da Comissão Mineira de Folclore iniciou sua primeira publicação no ano de 1976, sob direção de Ayres da Mata
Machado Filho, com o nome de Boletim da Comissão Mineira de Folclore. Manteve-se com este nome até a edição de
número 18 do ano de 1997. A partir do número 19, por decisão da Assembleia Geral da CMFl e Presidência de Sebastião
Rocha, passou a ter o nome de Revista da Comissão Mineira
de Folclore.
Desde o ano de 2004, sob a gestão de Kátia Cupertino, as
Revistas da Comissão Mineira de Folclore passaram a ter um
núcleo temático.
Nossas revistas são mantidas por contribuição e empenho
do prazer de tornar públicos estudos sobre o Saber Viver em
Minas Gerais e suas condições.
Confiram:
Revista nº 24 – ano 2004. Tema: Identidade Interétnica em
Minas Gerais.
Revista nº 25 – ano 2013. Memória dos membros fundadores da Comissão Mineira de Folclore
Revista nº 26 - ano 2014 – Celebração do Aleijadinho e artigos apresentados no Congresso de Folclore - Florianópolis.
Revista nº 27 - ano 2014 – Macaúbas: Memória Popular e
Celebração do Mito.
398

Revista Folclore_03-2021 impressão.pmd

398

10/08/2021, 17:37

Revista nº 28 - ano 2015 – Pau de sebo como metáfora dos
guardiões que sustentam e Comissão Mineira de Folclore
Revista nº 29 - ano 2016 – Tipos Populares e celebração do
impopular.
Revista nº 30 - ano 2017 – Quanto vale o espetáculo? O teatro
da fraude. Contos do Vigário.
Revista nº 31 - ano 2018 – Pesquisa Movimento dos
Folcloristas em Minas Gerais
Revista nº 32 - ano 2019 – Saber Viver em Belo Horizonte.
Revista nº 33 - ano 2019 – vol. 1. Nº 1 nova série ISSN –
Atenção acadêmica ao Movimento dos Folcloristas no Brasil:
A contribuição do Centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular.
Relatório – Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais.
Revista nº 34 - ano 2020 – vol. 2. Nº 2 nova série ISSN –
Grutas e Cavernas em Minas Gerais: Saber técnico e
Imaginário popular. Parceria com o Grupo GUANO Speleo.
Relatório – Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais.
Revista nº 35 - ano 2021 – vol. 3. Nº 3 nova série ISSN – Saber
Fazer a Festa.
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