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EDITORIAL
Este é um boletim diferente. Refletindo as
dificuldades da realidade atual brasileira, não
conseguimos as condições necessárias à
manutenção do boletim em seu formato revista.
E “como quem não tem cão caça com gato”,
julgamos que era mais importante publicar
textos de nossos folcloristas do que ficarmos
presos ao “invólucro”físico.
Graças a uma ajuda da Secretaria do Estado da
Cultura, através do empenho da secretária Celina
Albano, nos está sendo possível, pelo menos, editar
este tablóide de 16 paginas, com uma parte dos
textos apresentados no painel sobre “Folclore
Mineiro”, durante a Semana do Folclore , em
agosto.
Como o numero de paginas é insuficiente para a
publicação de todos os trabalhos, tivemos como
critério escolher textos que permitissem uma visão
mais abrangente de todas as regiões.
Textos importantes de vários colegas ficaram
por enquanto, sem publicação. A eles pedimos
excusas e prometemos que todos serão editados na
próxima edição do boletim, provisoriamente em
forma de tablóide, enquanto não alcançamos as
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condições necessárias ao retorno do formato
tradicional.
A propósito, conforme aprovação da última
Assembléia Geral da CMFL, estamos colocando já
em pratica ações que viabilizem a sobrevivência do
Boletim em bases mais sólidas e estáveis, tirando-o
da dependência de “auxílios”que, em quaisquer
circunstâncias, acabam dificultando sua edição,
apesar de ele ser um dos poucos veículos de
informação folclórica ainda existente no País.
Essa é uma prova de que, apesar das
dificuldades que não nos permitem, por enquanto, o
retorno a uma sede própria e ao funcionamento do
Centro de Informações Folclóricas, a Comissão
continua firme em seus propósitos e ideais.
A Semana do Folclore de 92, por exemplo,já
está sendo discutida, havendo a possibilidade de
sua realização simultânea em Belo Horizonte e no
interior, o mesmo podendo acontecer com os vários
cursos que serão ministrados no próximo ano.
O Museu do Folclore Saul Martins, em
Vespasiano, prossegue suas atividades, com média
mensal de mil visitantes, e já tendo recuperado seu
símbolo de um marco difusor da cultura folclórica.
Em síntese, as dificuldades existem, mas nossa
missão prossegue, mesmo com sacrifício como o
que nos impede de dar prosseguimento ao boletim
no seu formato já conhecido.
Mas isto, acreditamos, é passageiro.
OS EDITORES.
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I
PALAVRA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA
CULTURA.
MARIA CELINA ALBANO.
Secretária De Estado Da Cultura De MG.
Particularmente para nós, mineiros, fazer do mês de
agosto, a cada ano, o tempo de homenagens aos
nossos mitos, mais do que torná-los presentes junto
à sua corte de usos e costumes, é constatar que,
diante dos evidentes sinais de um novo século
essencialmente eletrônico, somos capazes de
encontrar, na aculturação , o substrato do nosso
folclore que, em última instância, é a mais distante
raiz de nossa personalidade como povo formador de
uma nova nação.
Se o processo de aculturação, iniciado no período
colonial, foi alimentado pela presença marcante do
índio, do branco e do negro, não se pode negar que
as particularidades de cada raça foram
suficientemente receptivas para deixar que a
assimilação das tradições primitivas se integrasse à
própria maneira de ser do homem, transformando as
crendices numa alternativa de situação ou de modo
de viver.
A antropologia cultural mineira, calcada no
hibridismo da mestiçagem das tradições, permite
que seja identificada a convivência do animismo
primitivo, sob o ritual mágico dos espíritos
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florestais, ao elemento religioso cultuado nos
candomblés e aos vestígios dos mitos clássicos
existentes nas tradições mediterrâneas.
Como a Semana do Folclore nos induz à reflexão, é
sempre oportuno trazer a presença dos bandeirantes
neste contexto, já que as terras das Gerais foram
palmilhadas por homens que, no desvario da riqueza
material, fizeram do São Francisco a veia através da
qual os heróis das bandeiras iam revelando os mitos
dos minerais, da fauna e da flora. De outra parte, as
montanhas curiosamente não produziram apenas a
ficção mitológica oral, mas permitiram que o
homem introspectivo criasse, através das pedras e da
madeira, uma arte impregnada de sutilezas e
requintes, que nos objetos domésticos da mais
afastada vida rural, quer no imaginário decorrente da
miscigenação das raças, que se deixou guiar pelo
inconsciente em sucessivas expressões, resultantes
da permanente mutabilidade dos ciclos econômicos.
O fato de estarmos aqui, motivados pela celebração
da Semana do Folclore, não exclui a realidade
sociológica que vivemos. Ao contrário, esta
celebração é um instrumento eloqüente para
reafirmar a necessidade do rompimento e eliminação
das mais diversas formas de discriminação, pois o
sentido mais profundo do folclore nos leva ao
coletivo, à produção anônima, por meio da musica,
das supertições, das danças, das crendices.
O chamamento desta Semana de agosto está contido
num significado mais especifico que é o de repensar
a nossa história, porque aí surge a primeira discussão
sobre o complexo cultural que é a identificação do
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ser humano, através do conjunto de conhecimentos
que se soma a tudo que o cerca, permitindo que se
observe um processo sempre ativo de mudar
preservando.
Não são poucas, portanto, as razões que justificam
estarmos aqui reunidos. Estou convencida de que a
tarefa de todos nós não é apenas a de entender a
evolução na história, mas entender a condição do ser
político existente em cada um de nós, para nos
colocarmos mais perto do mundo da realização
pessoal e coletiva e da igualdade, tão vivamente
presentes nas histórias dos nossos mais populares
mitos.
Muito obrigada.
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II
REGIÕES CULTURAIS DE MINAS.
ANTONIO DE PAIVA MOURA.
Membro da Comissão Mineira de Folclore e
Professor da Escola Guignard. UEMG

Por ocasião da 27ª Semana de Folclore, em
Belo Horizonte, promovida pela Comissão Mineira
de Folclore, com apoio do Centro Cultural da
UFMG, Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria
Municipal da Cultura, BELOTUR e SESC, foi
realizado um painel sobre Folclore em Minas Gerais.
O projeto visou o enfoque das peculiaridades
regionais do Estado, embora consciente de que seria
impossível uma abordagem completa ou ampla
sobre cada região do Estado.
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As limitações para o alcance de uma
abrangência satisfatória são imensas. Começam pela
desigualdade e quantidade de estudos que cada
região apresenta. Folclore, toda região tem muito,
mas estudos não. A região Mucuri, por exemplo,
apresenta um numero muito limitado de estudos para
uma carga imensa de fatos folclóricos. O objetivo do
referido painel não foi o de trazer a Belo Horizonte
os eventos folclóricos, mas os estudos já realizados
sobre eles. O programa foi montado a partir de
contatos com membros da Comissão Mineira de
Folclore, na ausência de outras informações.
Os expositores escolhidos são altamente
qualificados e identificados com as regiões.
Pesquisadores solitários e abnegados que dedicam
tempo, trabalho e recursos próprios nas suas
pesquisas e nas publicações. Mas essa congregação
só foi possível graças a uma extraordinária entidade
chamada Comissão Mineira de Folclore, fundada em
1948. A Comissão Mineira de Folclore é exemplar e
altamente significativa como instituição cientifica
porque, ao contrário das academias e institutos
históricos, não visa o culto da personalidade de seus
membros. Não tem número de cadeira para seus
associados; não tem patrono e nem Matrona; não
tem posse galante nem fardão. Seus membros são
pessoas simples, acostumados ao trabalho nas
escolas e universidades, preocupadas com o saber
cientifico e com o objetivo o Folclore: o saber
tradicional do povo e suas constantes
transformações.
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Foi exatamente isso que vimos de 19 a 25 de
agosto, com a região Sul de Minas, nas palavras de
Moacyr Costa Ferreira, de Guaxupé, e Maria José de
Souza (Tita), de Poços de Caldas. Dia 20, região
Alto Paranaíba, com os expositores Oliveira Mello e
Marta Caixeta de Queiróz, de Patos de Minas.
Região Alto Médio São Francisco, expositores: Saul
Martins, Sebastião Rocha e Zanoní Neves. Dia 21:
painel sobre a região Mucuri, com Carlos Felipe. Rio
Doce: Romeu Sabará e Tessa Maria Damasceno dos
Reis. Dia 22:região Norte, sendo expositores João
Hamilton Tolentino Trindade e Carlos Felipe.
Jequitinhonha: Frei Francisco van der Poel e
Antônio de Paiva Moura. Dia 22: Oeste, com os
expositores Rubens Alves da Silva e Maria de
Lourdes Costa Dias Reis. Dia 24, Região
Metalúrgica: Sebastião Geraldo Breguês, José
Moreira de Souza e Deolinda Alice dos Santos.
Região Mata (Norte): Maria do Carmo Tafuri
Paniago.
A primeira tentativa de traçar um perfil das
regiões culturais de Minas foi a de Guimarães Rosa,
com a crônica instituída “Aí está Minas: a
mineiridade”. É verdade que Guimarães Rosa
colocou na escrita uma forte dose de emoção, de
amor e de paixão por Minas Gerais. Mas é
igualmente verdadeiro que conseguiu fazer aquilo
que um cientista social hesitaria em colocar no
papel: verdades nuas e cruas sobre esta terra de
imenso contraste. E diz: “Sobre o que em seu
território, ela ajunta de tudo, os extremos, delimita,
aproxima, propõe transição, une ou mistura; no
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clima, na flora, na fauna, nos costumes, na
geografia, lá se dão encontro, concordantemente, as
diferentes partes do Brasil. Seu orde é uma pequena
síntese, uma encruzilhada; pois Minas Gerais são
muitas. São , pelo menos, várias Minas”.
Depois descreve a personalidade do mineiro de
um modo geral com suas contradições universais
como: “Seu gosto do dinheiro em abstração; sua
desconfiança e cautela; (justificativa de ordem
histórica) sua honesta astúcia meandrosa...(...)”. Se
existem traços comuns, existem também as
diversidades regionais, como aponta Guimarães
Rosa: “É a Mata, cismontana, molhada ainda de
marinhos ventos, agrícola ou madereira,
espessamente fértil. É o Sul, cafeeiro, assentado na
terra-roxa de declives ou em colinas que européias
se arrumam, quem sabe uma das mais tranqüilas
jurisdições da felicidade neste mundo. É o triangulo,
saliente avançado, reforte, feranco. É o Oeste ,
calado e curto nos modos, mas fazendeiro e político,
mas abastado de habilidades. É o Norte, sertanejo,
quente, pastoril, um tanto baiano em trechos, ora
nordestino na intrabilidade da caatinga e recebendo
em si o Polígono das Secas. É o Centro corográfico,
do Vale do Rio das Velhas, calcário, ameno, claro,
aberto à alegria de todas as vozes novas. É o
Noroeste, dos chapadões, dos campos gerais que se
emendam com os de Goiás e da Bahia esquerda, e
vão até ao Piauí e ao Maranhão ordeante”.
Para efeitos culturais, em estudo realizado pela
Secretaria de Estado da Cultura em 1986, o Estado
de Minas Gerais foi dividido em 15 macrorregiões
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denominadas vertentes, que são as cidades dotadas
de maior dinamismo cultural. Em torno de tais
vertentes, aglutinam-se as cidades menores
chamadas referenciais.
Alto Jequitinhonha: Berilo, Diamantina,
Minas Novas e Serro;
Alto Médio São Francisco: Januária e
Pirapora.
Alto Paranaíba: Araxá, Coromandel, Patos de
Minas e Patrocínio.
Alto São Francisco: Bom Despacho, Bambuí,
Curvelo, Dores do Indaiá, Luz,
Pitangui e Santo Antônio do Monte.
Campos das Vertentes: Barbacena, Cláudio,
Formiga, Perdões, Prados e São João Del Rei.
Itacambira: Grão-Mogol, Porteirinha e
Salinas.
Mata: Carangola, Cataguases, Juiz de Fora,
Leopoldina, Lima Duarte, Manhuaçu, Muriaé, Ponte
Nova, São Pedro dos Ferros, Ubá e viçosa.
Médio Jequitinhonha: Almenara, Araçuaí,
Jequitinhnha e Virgem da Lapa.
Metalúrgica: Belo Horizonte, Conceição do
Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete, Divinópolis,
Itabira, Ouro Preto e Sete Lagoas.
Montes Claros: Bocaiúva e Montes Claros.
Mucuri: Águas Formosas, Carlos Chagas e
Teófilo Otoni.
Paracatu: Lagamar, João Pinheiro e Paracatu.
Rio Doce: Caratinga, Conselheiro Pena,
Governador Valadares, Guanhães, Mantena e
Peçanha.
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Sul de Minas: Alfenas, Cruzília, Gonçalves,
Guaxupé, Itajubá, Lavras, Ouro Fino, Passa Quatro,
Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São
Lourenço, São Tomé das Letras, Três Corações e
Varginha.
Triângulo: Itajubá, Uberaba e Uberlândia.
Cobrir todo este vasto território de uma só vez
é impossível.
Esperamos que o evento continue no próximo
ano. Além disso, fica aqui a sugestão para realização
de um outro evento capaz de coletar e divulgar
pesquisas sobre as manifestações folclóricas do
Estado
Até o final do século XVIII a configuração
territorial de Minas compreendia os núcleos de
povoamento formados pela mineração de ouro e
diamante. Na medida que iam descobrindo jazidas
as fronteiras da Capitania iam se distanciando, como
óleo no papel. O primeiro núcleo foi o
compreendido pela atual região Metalúrgica: Barão
de Cocais, Caeté, Congonhas do Campo, Catas Altas
da Noruega, Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto, Ouro
Branco, Raposos e Sabará. Campos das Vertentes:
Barbacena, Conselheiro Lafaiete, Itapecerica, São
João del Rei e Tiradentes. Sul:
Aiuruoca,
Campanha, Lavras, São Gonçalo do Sapucai,
Natércia e Ouro Fino. Nordeste: Conceição do Mato
Dentro, Diamantina, Minas Nova e Serro. Rio Doce:
Peçanha e Cuieté. Zona da Mata: Piranga, Senador
Firmino e Lima Duarte. Norte Oriental: Itacambira.
Norte Ocidental. A margem esquerda do Rio São
Francisco até 1824 pertencia a Pernambuco, quando
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foi incorporado a Minas Gerais. Compreende os
municípios de Montalvânia, Manga, Itacarambi,
Januária e Buritizeiro. Alto São Francisco: Pitangui,
Pium-i, e Paracatu
O povoamento do Noroeste de Minas
começa com a abertura da picada para Goiás. Em
1737, quando ainda era proibido abrir novos
caminhos em Minas, Domingos de Brito pedia
autorização para abrir caminho com destino a Goiás,
com o objetivo de explorar mineração de ouro;
tempo para organizar portos e confeccionar canoas.
Posteriormente uma série de concessões de
sesmarias tendo como indicação as proximidades do
caminho novo de Goiás; tanto na rota de Ouro Preto
e Pitangui, quanto a de São João del Rei e
Itapecerica. (BARBOSA, W. A, 1971; 94)
A divisa de Minas com Goiás, no Alto São
Francisco foi estabelecida por provisão de 2 de
agosto de 1748, tendo como base a deliberação do
Conselho Ultramarino, determinando que os confins
de Goiás fossem de parte Sul, pelo Rio Grande, que
hoje divide Minas com São Paulo, no Triângulo
Mineiro. Da parte Norte, por onde divisa São Paulo
com Pernambuco e Maranhão, mas que desde 1744
já pertencia a Goiás, com a criação daquela
capitania. Em 1746 foi criado o Julgado de Paracatu
na comarca de Sabará o que provoca o
estabelecimento da divisa em 1748. (MELLO
FRANCO, V. M, 1901)
Essa região, ao contrário do Centro de
Minas, é constituída de imensos chapadões ou
baixadas com boas pastagens, apropriadas para a
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criação de gado. As sesmarias concedidas na região
eram grandes exatamente para incentivar e facilitar
a pecuária extensiva, desde meados do século XVIII.
A agricultura era complementar, para abastecimento
dos povoados e fazendas. (BARBOSA, W.A, 1971)
Com o esgotamento das jazidas aluviais, aumentou
o fluxo migratório para a região, tornando
especialmente Paracatu um centro urbano. (1)

BARBOSA, Waldemar de Almeida. A decadência
das minas e a fuga da mineração. Belo Horizonte:
UFMG, 1971.
MELLO FRANCO, Virgílio Martins de. Limites
entre Minas e Goiás. Revista do Arquivo Público
Mineiro, Belo Horizonte, ano VI, 1901.

(1) O outro Alto São Francisco, localizado na região central é
o oposto absoluto do localizado no Noroeste do Estado.
Formou-se um grande aglomerado urbano e concentração
de minifúndios. Floresceu a agricultura e pecuária de
pequeno corte associada a produção de laticínios para
abastecimento da população urbana. Começa no leito do
Rio das Velhas desde Ouro Preto, Itabirito, Santa Luzia,
Sabará, Sete Lagoas, Curvelo. Segue o lado do Rio
Paraopeba, Conselheiro Lafaiete, Congonhas, Entre Rios
de Minas, Belo Vale, Moeda, Bonfim, Brumadinho,
Betim, Ibirité, Esmeraldas e Paraopeba.
(2)
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CENTRO-OESTE
Antonio de Paiva MOURA

Cavalgada Vargem Alegre – Bonfim 2009

Cada região tem sempre dois ou mais
municípios responsáveis por sua configuração
territorial. Seus desmembramentos formam a malha
da divisão político-administrativa regional. No
Centro-Oeste destacam-se Pitangui e Itapecerica. O
município de Itapecerica, criado em 1789, se
desdobra em Formiga, Campo Belo, Divinópolis,
Camacho, Pedra do Indaiá e São Sebastião do
Oeste. Pitangui. Instalado em 1715, se desdobra em
Pará de Minas, Dores do Indaiá, Martinho Campos,
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Pompeu, Maravilhas, Nova Serrana, Papagaios,
Conceição do Pará e Leandro Pereira.
Os portugueses radicados na Bahia
reivindicavam o direito de explorar, demarcar e
dominar a região com as penetrações pelos sertões.
Conforme longa pesquisa de Simão Pires a capitania
da Bahia dominava todas as terras na margem direita
do Rio São Francisco e seus afluentes já na região
mineradora de Pitangui, do atual Rio Pará,
compreendendo as terras do mestre de campo
Antonio Guedes de Brito, administradas por Manoel
Nunes Viana. (PIRES, S. R. 1979; 53) Em 1720 o Conde
de Assumar, governador da Capitania de Minas
Gerais, contrariando o governo e o bispado da Bahia,
estabeleceu a divisa de Minas com aquela capitania,
no Rio Verde Grande.
Os
paulistas
foram
os
primeiros
descobridores do Rio Pitangui, o que em tupi
significa rio das crianças.(1) Não teria sido revelado
por outros estudiosos a existência de ouro na região.
O São Francisco era cominho dos bandeirantes
paulistas. Embora a oficialidade portuguesas
registre o ano de 1709, há dez anos o Pintangui, Rio
Pará, já estava sendo habitado. Bartolomeu Bueno
da Siqueira lá esteve em 1695 mas a picada que abriu
foi fechada. Chegar primeiro nada significa. O que é
digno de nota para a história é o feito: a marca
humana do construir, colonizar, povoar, construir,
arraigar. Portanto, baianos e portugueses são os
primeiros colonizadores do Centro-Oeste Mineiro.
Foi o padre Toledo e o mestre de campo Inácio
Correia Pamplona, um dos delatores da
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Inconfidência Mineira, a organizar expedição
oficial; associado ao guarda-mor regente e chefe da
legião da conquista do Pium-i, Bambui, Picada de
Goiás. A expedição informa ao governador da
capitania de Minas Gerais sobre ataques de índios
Caiapós e entradas pára a região de Bambui e Serra
da Marcela. A segunda entrada para a região de
Bambui, realizada em 1769 cuja bandeira era
constituída de cem homens, com capelão cirurgião,
botica. No mesmo ano celebra missa em Bambui e
segue para Quilombo do Ambrósio, Fazenda da
Babilônia, Quembra-Anzol, Salitrre, Paraibuna e
Dourado. (BAROSA, W A 1971)
Como havia ocorrido no Campo das
Vertentes em que Tomé Portes Del Rei adquiriu o
direito de passagem criando o Porto Real da
Passagem do Rio das Mortes em São João del Rei,
na mesma época, Borba Gato criou uma passagem
particular no Rio Paraopeba, possivelmente no lugar
denominado Porto Velho, no distrito de São Joaquim
de Bicas, município de Igarapé. Em tupi, ygara-apé
significa caminho da canoa. Logo depois, em 1714
foi criada a Passagem Real de Jossph Vieira no
Paraopeba, em Esmeraldas. (DINIZ, S. G. 1966; 25) Em
suas canoas atravessavam o rio tanto os viandantes
dos confins do Serro Frio, passando por Sabará,
como os da Bahia que preferiam o caminho de
Curvelo, Sete Lagoas, Andiroba, Contagem e
Esmeraldas. (2)
A topografia da região foi favorável à
agricultura e à pecuária. Planícies extensas, enormes
platôs, campos e Campinas que se estendem, às
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vezes, até perder de vista. Os horizontes são mais
amplos. (BARBOSA, W. A 1971; 48) Ao contrário de
Sabará, Ouro Preto, Serro e Diamantina o CentroOeste é dotado de terras férteis o que ainda no século
XVIII atraiu agricultores vindos de Portugal e outros
já radicados na região mineradora. Pitangui passa a
ser um centro irradiador de povoamento. Abaeté e
Dores do indaiá foram povoados com migrantes
provenientes de São Romão e Curvelo. (BARBOSA,
W. A 1971; 49) Em 1741, José de Faria Pereira
adquiriu quatro sesmarias, barra do Rio Indaiá.
Cosme Soares da Costa, em 1740, obteve sesmaria
no Extrema, ao lado das terras de José de Faria
Pereira. Joaquim Correia da Silva, entre o Funchal e
o Indaiá; Vicente Teixeira , entre o Indaiá e o
Borrachudo, em 1801, Manoel Inácio da Fonseca,
entre os rios Abaeté e Borrachudo, em 1807. José
Gonçalves da Silva, Antonio da Costa, entre o
Abaeté e o Borrachudo, em 1804. Padre Antonio
Correa da Silva, Francisco Antonio Monteiro de
Noronha, José Fernandes da Costa, Felipe Joaquim
da Cunha, Ana Barbosa da Silva, Alferes Antonio
José da Silva nas margens do Marmelada. A margem
esquerda do São Francisco, compreendendo Dores
do Indaiá, Quartel Geral e Estrela do Indaiá foi
doada em sesmarias, em 1738 a Domingos Brito, o
abridor de caminhos para Goiás. Com o
desaparecimento de Brito, o terreno foi doada a
quatro irmãos de Itaverava, da família Costa
Guimarães, 47 anos depois, isto é, em 1785. Seguem
outros assentamentos de 1790 a 1802, conforme
levantamento de Barbosa. Manoel Gonçalves
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Mascarenhas, no Ribeirão dos Patos; José dos
Santos Marques, em Boa Vista; Manoel e Antonio
Gomes Batista, no Rio Indaiá; Ana Batista de Santo
Inácio, no Capim Branco; José Simão de Oliveira no
Ribeirão Mandassaia; Antonio Pereira de
Castro,Manoel Pereira da Silveira, José Gomes de
Moura no Japão, atual Carmópolis de Minas;
Antonio Francisco Xavier, no Taquaral; Maria
Gomes Teixeira, Manoel Batista Gomes, Inês Clara
de Jesus, no Ribeirão dos Veados; Padre André de
Figueiredo Mascarenhas, Manoel Figueiredo
Mascarenhas, Francisco Ribeiro Couto, Antonio
Pereira Lima, Manoel Pinto Pereira, João Morais
Navarro proprietários em Pitangui; Manoel
Monteiro Rosa, Antonio José Roiz, Alferes José
Queirós Ferreira, Manoel Machado e Companhia,
Manoel Rodrigues do Monte e Padre Monel de
Siqueira, em Itaúna; Tomé Luiz Cardoso, Antonio
Correa, Antonio Rodrigues Rocha, José Gomes da
Silva, Felix de Abreu Lima e Manoel Antonio
Teixeira, na proximidade de Nova Serrana.
(BARBOSA, W. A 1971; 56)

Depois da Inconfidência mineira acelera-se o
esgotamento das minas e um movimento migratório
inverso do ocorrido no auge da mineração aurífera.
A punição aos inconfidentes
com degredos,
confinamentos e pena de morte foi aterrorizante,
como revela o esquartejamento de Tiradentes.
Igualmente rigorosas foram as perseguições sobre os
habitantes das cidades auríferas, com prisões,
confiscos de bens e humilhações públicas. A partir
da Inconfidência Mineira as cidades do ciclo do ouro
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passaram por um melancólico esvaziamento. Os
mineradores, os clérigos e escravos se distanciam
das cidades buscando longínquas terras. Por onde
chegam os ex-mineradores já transformados em
agropecuaristas, vão empurrando as linhas
divisórias da Província de Minas. No dizer de
Carrato, uma verdadeira diáspora. Os migrantes
partiram em massa na busca de novas aventuras,
encontrando imensas florestas e terras desabitadas.
Às vezes ainda tentavam a mineração de ouro ou de
gemas, mas acabavam abrindo currais, fazendas e
pequenos negócios; começam as ereções de capelas,
criação de freguesias ou vilas. (CARRATO, J.F, 1968)
No momento da Inconfidência e logo depois do dia
21 de abril de 1792, os espaços inexplorados nas
imediações dos centros auríferos começaram a ser
ocupados, atestando isso a criação de novos
municípios, como em 1789, Itapecerica; em 1798
Paracatu; em 1831 Formiga, em 1841 Pium-i e em
1848 Pará de Minas.
A vinda da Corte portuguesa para o Rio de
Janeiro aumentou consideravelmente o consumo no
País, especialmente a carne bovina e a banha de
suínos. O Centro-Oeste mineiro contava grandes
fazendas de criação, a exemplo da fabulosa
propriedade de Dona Joaquina do Pompeu.
1

– A lenda do Rio Pitangui contada por Diogo de
Vasconcelos deixa-nos certa dúvida pois fala de
Bartolomeu Bueno da Siqueira em 1696 que teria
sido informado pelos índios de Santa Ana do
Paraopeba, de que havia um certo ribeirão que
dava grande quantidade de ouro. Desviando-se da
rota que buscava, Pico Itacolomi, dirigiu-se para
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o Oeste até o Rio Pará. Quando foi se
aproximando do ribeirão, as índias que se
banhavam pressentiram o tropel e, pensando
serem traficantes, fugiram aterrorizadas,
deixando algumas crianças de peito na margem.
O rio tomou por isso o nome de “Pitang-i”, rio
das crianças. (VASCONCELOS, D. 1948; 179)
2

- Joseph Vieira arrematou a Passagem Real em 15
de julho de 1714 pela importância de 910 oitavas
de ouro, cerca de três milhões de dólares. No
local do Porto, Vieira fundou um sítio que foi
confiscado pelo Conde de Assumar, governador
da capitania de Minas Gerais, em 1720,
determinando a condição de não cede-lo a
paulistas. (DINIZ, S. G. 1966; 25)
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1.O VALE DO JEQUITINHONHA.
O Jequitinhonha é um rio que percorre 1.086
Km, dos quais 888 em Minas e 198 na Bahia. O Vale
deste rio fica no nordeste de Minas onde ocupa
85.000 km2, abrigando 52 municipios. Trata-se de
uma vasta região na qual cabem, com folga, os
Estados de Alagoas e Paraíba juntos. Sua população,
segundo o Censo de 1980, é de 914.000 habitantes,
dos quais 65% moram na zona rural.
As noticias do Vale que chegam aos jornais
falam da seca, pobreza e subdesenvolvimento;
mostrando a violência no campo e a destruição do
próprio rio Jequitinhonha.
No jornal “Estado de Minas” de 14/12/80,
lemos: “Esta região se apresenta como uma das áreas
mais pobres do Estado de Minas Gerais, podendo
mesmo ser enquadrada entre as de maior pobreza de
todo país, fazendo com que seus problemas sejam
diversos e complexos.”
Este Vale já recebeu muitos nomes: “Maior
Bolsão de Pobreza do País” ( Jornal do Brasil,
26/12/79); “Vale da Miséria” ( Franklin de Oliveira,
numa série de reportagens no “Correio da Manhã”);
“Pobre Vale Rico” ( Jornalista Munaier, “Estado de
Minas” , 07/03/87); “Eterno Vale de Lágrimas” (
Jornalista Teódulo Amaury, 06/01/87, no “Estado de
Minas” ); “Vale da Amargura” ( Prof. Saul Martins,
“Estado de Minas”, 05/02/88); outros anunciam que
será o “Vale do Progresso”( Governador Newton
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Cardoso, 28/02/88); “Vale do Futuro” (Gilberto
Goulart Pessoa, diretor da CODEVALE, 1982);
“Vale da Esperança”(Leandro Gomes da Costa,
Diretor da CODEVALE. 07/10/84); “Vale da
Redenção”( Jornalista Ruiter Miranda, “Estado de
Minas”, 14/11/87).
O Vale é terra de contrastes: montanhas e
rochas na região alta; “carrascos” e terra de lavoura
no Médio Jequitinhonha e terras muito férteis na
região baixa do rio. Contrastes climáticos: quando
não são os flagelos das secas, são os sofrimentos
dramáticos de enchentes que maltratam o povo. Os
contrastes sociais são grandes: a riqueza e a pobreza,
o progresso e a fome. Ao lado de enormes projetos
de reflorestamento e latifúndios pecuários, vive
grande contingente de homens sem terra, sem casa e
sem destino. Finalmente, ao lado da cultura imposta
pelas escolas e meios de comunicação, encontramos
o rico patrimônio cultural dos pobres analfabetos.
O Vale do Jequitinhonha é a primeira região
explorada em Minas Gerais. Já no século XVI, os
portugueses, em busca de ouro e esmeraldas,
organizaram “Entradas” pelo rio a partir de Porto
Seguro, no chamado ciclo das Expedições Baianas.
Ficou conhecida a expedição de Francisco Bruza de
Espinosa, em 1554. nesta época, houve a
confederação dos Índios Guerens. Já antes do século
XVIII, eles se reúnem aos negros fugitivos para se
defenderem do extermínio. Em 702, o paulista
Antonio Soares Ferreira e o Cel. Manoel Rodrigues
Varzão descobriram as minas do Ivituruí, vocábulo
indígena que quer dizer “Serro Frio”. Com isso
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surgiram as cidades do Serro , Diamantina, Minas
Novas, Berilo e Chapada do Norte na primeira
metade do século XVIII.
Os índios Botucudos e outros eram numerosos
ali, mas foram exterminados pelos colonizadores
que queriam as terras livres para a exploração. O
desaparecimento dos indígenas se deu pela Guerra
dos índios, especialmente no período de 1720 a
1735, pela expropriação de sua terras e sua
transformação em mão-de-obra .
Os primeiros negros vieram ao Vale para
trabalhar nas minas de diamantes e ouro. O resultado
dessa exploração ia para Portugal e pouco contribui
para o Vale. Depois do auge da mineração, os
homens do Vale dedicaram-se, sucessivamente, às
derrubadas das matas, à agricultura e à pecuária. A
mão-de-obra dos negros acompanhou as mudanças.
O Vale do Jequitinhonha hoje pode ser
dividido em quatro regiões:
1) O Alto- Jequitinhonha: a cidade principal é
Diamantina com suas tradições barroco-mineiras.
Continua ali a exploração de ouro e pedras
preciosas. Há grandes projetos de reflorestamento.
2) O Médio- Jequitinhonha do lado esquerdo
da BR-116 ( Rio Bahia): nesta região de treze
municípios encontramos quase exclusivamente
grandes fazendas de gado. A cidade maior é
Almenara. Há forte influencia da cidade de Vitória
da Conquista (BA).
3) A região intermediaria entre o alto o Alto e
o Médio Jequitinhonha: abrange 11 municípios . É
região de mineração, agricultura e pecuária,
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sobretudo em pequenas propriedades. Cidade
principal é Araçuaí. Há forte influencia de Teófilo
Otoni (MG).
4) O Norte do Jequitinhonha: nesta região, 11
municípios pertencem ao Polígono das Secas
administrado pela SUDENE. É região parecida com
a anterior, mas diferentes pelas grandes plantações
de café e pelo reflorestamento. Cidade maior é
Salinas, mas há grande influencia de Montes
Claros(MG).
O Vale do Jequitinhonha como um todo
continua pobre e subdesenvolvido. Sua riqueza
mineral continua sendo explorada em beneficio
alheio. A economia do Vale continua destrutiva.
Primeiro mataram os índios e escravizaram os
negros. Destruíram a mata Atlântica. A chegada do
boi expulsou o homem do campo. O
reflorestamento, sobretudo o eucalipto, esgota a
terra, além de destruir as chapadas. Vale ressaltar
que os donos das indústrias de celulose não são do
Jequitinhonha. Bem diz um canto dos nossos negros:
“O batuque aqui é de rasta-espora. Quem não
tem dinheiro, não conta historia.”
No Vale, a taxa de escolaridade está em torno
de 55%, uma das mais baixas do Brasil. 90% dos
professores primários não cursaram alem da terceira
série ginasial. (Idiná Almeida em “Tribuna de
Minas”, 23/03/82). A situação da saúde publica é
calamitosa. Há falta de hospitais, postos de saúde,
médicos, dentistas e oftalmologistas. A mortalidade
infantil é de 127 por mil. Doença de Chagas e
Esquistosomose são endêmicas. A política de baixo
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calibre se une à competência de muitos magistrados.
A região se caracteriza por ser expulsadora de mãode-obra rural. Segundo dados do IBGE no censo de
1980, a população economicamente ativa do Vale do
Jequitinhonha diminui 57.490 entre 1970 e ***....,
processo este que continua acelerado até hoje. A
CODEVALE (Comissão do Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha), desde 1964 autarquia
vinculada ao sistema estadual de Planejamento, não
foi capaz de levar a mudanças substanciais o quadro
sócio-econômico da região. O povo até brinca que a
CODEVALE nem acode nem vale.
O Vale do Jequi, como é chamado
carinhosamente pelos habitantes, tornou-se ponto de
referencia para aqueles que querem falar de
desenvolvimento. (Por exemplo: Galeano,Eduardo.
As veias abertas da América Latina. Rio de Janeiro,
Paz e Terra. 1983. Nas paginas 65-66).
Araçuaí é o centro geográfico do Vale e do
Médio Jequitinhonha. Viajando de Belo Horizonte
para lá vamos gastar 12 horas de ônibus mais ou
menos. A fundação do povoado deve ser fixada entre
os anos de 1830 e 1840. Em 1851, a paróquia foi
desmembrada do município de Minas Novas e
elevada à categoria de Vila, e, em 1871, à cidade. O
município é situado às margens do Rio Araçuaí e
ocupa uma área de 2.362m2.Tem grande riqueza
mineral: minérios diversos até minerais radioativos,
pedras semi-preciosas, incluindo ouro e diamantes.
Seu povo, na maioria, e pobre-toda-vida. Quase 75%
da população moram na área rural, onde o
cumprimento das leis do trabalho é raro.
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Constata-se na região crescente participação
dos jovens em movimentos populares, jornalismo,
teatro, enfim, no movimento cultural, político e
ultimamente também ecológico. Basta estas
informações para entrarmos num breve estudo da
cultura dos pobres da região.
II.UMA PESQUISA DA CULTURA
POPULAR.
Comecei a me interessar pela cultura popular
quando descobri que o viver do povo e a sua
religiosidade eram diferentes do meu modo de viver
e da minha religiosidade.
O povo do Vale do Jequitinhonha é um povo
muito pobre. Mesmo assim, acho que “ajudar o
povo” é, em primeiro lugar, dar valor àquilo que ele
já tem. O que o nosso povo tem de mais brasileiro é
sua cultura. Num País e numa Igreja onde existe
muita massificação, a promoção da cultura popular
é coisa importante. Os homens doVale, brancos e
pretos, formam um grupo de pessoas que, mais que
os outros, precisam descobrir seu valor próprio e
ocupar seu lugar na sociedade.
A partir da idéia de que vida e religião não se
separam, iniciei o trabalho de registrar a vida do
povo em todos os seus aspectos: desde o parto até o
enterro, os métodos de trabalho e as brincadeiras,
danças, rezas, nomes de vacas, plantas-remédios,
sabedoria popular etc... Esta pesquisa começou há
vinte anos e continua até hoje. Lugares principais:
Araçuaí, Itinga, Virgem da Lapa, Minas Novas,
Berilo e Chapada do Norte. A artesã negra de
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Araçuaí, Maria Lira Marques, foi para mim, que sou
holandês, uma indispensável e constante companhia.
III. A CULTURA PRÓPRIA DO VALE.
O homem do Vale é portador de uma cultura
própria. Ele ainda não obedece a certas imposições
da chamada “vida moderna” imposta pela televisão
e pelo rádio. O povo tem sua hospitalidade, sua
maneira de saudar-se, algumas formas de mutirão,
seus remédios, vida familiar, agricultura, sua
religião; em musica: sua maneira de dançar, cantar e
afinar a viola.
Elemento essencial desta cultura é seu aspecto
comunitário; “nasceu menino, pai solta foguete.”
Despesa
de
festas
são
pagas
comunitariamente através de leiloes.
- Na seca fazem juntos as procissões de
penitencias.
- A feira municipal nos mostra sua economia
comunitária, bem diferente do supermercado.
- Batuque e canto de roda são danças em que
todos entram. Tanto que participar do batuque é uma
forma de integração na comunidade.
- Antigamente, no fazer de um caixão, o carpinteiro usava um toque
de martelo diferente para avisar a vizinhança que havia morrido alguém.

Esta é a cultura própria do homem pobre do
Vale. Os outros se identificam com aquela que lhes
é imposta pela TV e pelos supermercados. Por
exemplo, quando o Coral Trovadores do Vale foi
apresentar-se em São Paulo e cantou na TV Globo
batuques de Araçuaí, houve quem comentasse “Isto
é só para mostrar como somos atrasados ” (1971).
IV. A CULTURA POPULAR DO VALE.
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A Cultura Popular do Vale é patrimônio de um
povo marginalizado. Em outras palavras, uma rica
cultura de homens pobres.
Vejamos mais especificamente o que
encontramos no Município de Araçuaí.
- Artesanato: cerâmica, selaria, chapéus e
alforjes de couro, cobertores de algodão,
funilaria, estátuas de barro e de madeira.
- Medicina popular: plantas medicinais,
simpatias, rezas de rezadeiras e raizeiros.
- Histórias e contos: histórias de
fantasmas;almas, escravos, santos, bichos; casos de
castigos, milagres, promessas.
- Música: contradança (“Paulista”), roda,
beira-mar dos canoeiros, ABC, côco, batuque,
tirana, alguns cantos de aboio e outros de pedir
esmola.
- Música de religiosidade popular: Folia de
Reis e de São Sebastião, cantos da Semana Santa,
cantos de Penitência (na seca), Terço
cantado,Benditos de Romarias e Novenas, Cantos de
levantar mastro e beijar os santos, “Incelências” e
“Louvor de Anjo” para os defuntos, cantos e danças
da Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens
Pretos, Batuquinhos em Louvor do Menino-Deus,
Pontos de Umbanda.
Nota: Não encontrei em Araçuaí folias do
Divino que existem, sim, em diversos municípios do
Vale.
V. VALORES.
Alguns dos seus valores são:
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- O senso comunitário, Mutirões, procissões,
barganhas, leiloes, danças grupais são elementos que
contrastam com a cultura chamada “moderna”,
individualista e massificante.
- A não separação de sagrado e profano.
Religião e vida são uma unidade. Exemplos: a
brincadeira mais cômica dos tamborzeiros, mesmo
assim, pertence a Nossa Senhora do Rosário.
Doenças são curadas com a melhor oração e o
melhor remédio conjuntamente.
- A presença dos ancestrais. Enquanto na
nossa sociedade a sabedoria, as ciências, as relações
do poder se tornam valores isolados no tempo e
estéreis pela ausência dos antepassados, na cultura
popular constatamos a presença constante dos
ancestrais. Exemplos: Cruzeiros das almas, fogo
fátuo, caboclos e pretos velhos, casos de encosto,
tesouros escondidos, do calunga, do romãozinho e
do bicho de Fortaleza.
- O elemento não-verbal. A linguagem
corporal de cerimônias e danças é profundamente
humana e não se explica apenas dizendo que o povo
é analfabeto. Nós que vivemos o fim da era
racionalista precisamos deste valor da cultura
popular.
- Cultura expressão de vida. A cultura do povo
é parte integrante de sua vida. Exemplo: a própria
pobreza faz parte da cultura. Isso não pode ser
“usado” para servir de folclore/espetáculo e
demonstração apenas.
VI. A POBREZA NA CULTURA POPULAR DE
ARAÇUAÍ.
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Uma cantiga:
Ô vida triste é a vida da pobreza
Ô vida alegre é a vida da riqueza
Às horas certas tem a cama e tem a mesa
Eu quero dormir um sonho
No colo de uma princesa, ai, ai.
(Informante: Filomenia Ma. de Jesus, 1971).
Um batuque:
Função (festa) de gente rica
Gente pobre não vai nela.
Só quem vai é gente rica
Que tem cavalo bom de sela.
...Coitado do pobre que não tem sorte!
(Inf: Clarice, 1979)
Verso de roda:
O dinheiro de São Paulo
é dinheiro excomungado
Foi o dinheiro de São Paulo
Que levou meu namorado.
(Inf: Moças do bairro Arraial, 1976)
Um côco:
Cadê meu dedo, cadê minha mão
Cadê minha faca e meu facão
Cadê minha pistola e minha repetição
Cadê minha gente rica que tem boa ação
Cadê gente pobre que tem boa opinião
Mulher ta sentada fiando algodão
Pesando a libra e vendendo a tostão.
Se perguntar quem cantou, foi nós dois
E neste dia, “adeus cidade de Juazeiro,
Vila Nova da Rainha, ai ai...”
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(Inf: Filomena Ma. de Jesus, 1971)
Improviso:
1. No céu entra quem merece
Na terra vale é quem tem
Quem Deus promete um mil-réis
Ele não passa de um vintém
Inda fica agoniado
Daquele pouco que ele tem.
2.O rosário de Maria
Foi feito em Jerusalém
Quem já fez noventa e novembro
Falta um pra fechar cem
Eu quero morrer na pobreza
Mas não roubo de ninguém.
3. No ano setenta e nove
Deu grande “trabulaçao”
Teve uma chuva geral
Encheu córrego e ribeirão
Desabrigou muita gente
Entre casa e plantação.
(Inf: A.P.D. 1979).
Um bendito:
1. Meu Bom Jesus da Pobreza
Não se esquece de mim não
Guarda um cantinho lá no céu
Riqueza eu não quero não.
2.As riquezas deste mundo
São águas que vai passando
Tudo aqui é nossa sorte
Que aqui mesmo vai ficando.
3. Malvado pediu dinheiro
Pra dinheiro sempre ter
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O dinheiro é causador
De muitas almas se perder.
4. Oferecemos este bendito
Ao Senhor que está na Cruz
Que nos leve até a glória
para sempre amém, Jesus.
(Inf: Dolores Ma. De Assis, 1975).
VII. UMA ESPÉCIE DE CONCLUSÃO.
Promover o artesanato de Vale significa, em
primeiro lugar, comprometer-se com o homem, o
artesão. É respeitar sua criatividade e pagar o que for
justo. Assim também promover a cultura popular
significa promover o portador desta cultura. Para
promover a cultura popular, é preciso conhecer a
vida do povo. Para conhecer a vida do povo, é
preciso acreditar nos seus valores, é amar o pobre
portador da rica cultura do Vale do Jequitinhonha.
Esta é uma das tarefas mais importantes e bonitas
dos folcloristas e dos educadores.
Frei Francisco van der Poel ofm
Rua das Paineiras,10
Cx Postal 1231
32050 Santa Isabel (Betim) MG
Fone 031/531.2304
16 de agosto de 1991.
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IV
REGISTROS
A 27ª Semana de Folclore deste ano (1991)
mostrou o Painel sobre o Folclore em Minas Gerais,
onde se discutiram as manifestações folclóricas em
várias regiões-pólos do Estado. O resultado foi
satisfatório e alcançados os objetivos.
Completando o painel, tivemos a mostra de
artesanato e artes populares das regiões: Metalúrgica
– Belo Horizonte e Betim; Oeste – Divinópolis; Rio
Doce – Governador Valadares; Mata (Norte):
Viçosa; Alto Médio São Francisco : Pirapora e
Januária; Vale do Jequitinhonha; acervo da
CODEVALE. Nessa mostra , prestou-se
significativa homenagem póstuma ao mestre criador
primitivo GTO, falecido a 6 de julho de 1990.
Contamos com importante apoio da Secretaria de
Estado da Cultura, Secretaria Municipal da Cultura
(BH), SENAC/ARMG, BELOTUR, Centro Cultural
UFMG, Universidade Federal de Viçosa, prefeituras
municipais de Pirapora, Montes Claros, Patos de
Minas, Governador Valadares, Vespasiano, Lagoa
Santa e Betim, Federação dos Gongados de Nossa
Senhora do Rosário de Minas Gerais.
O encerramento se deu no domingo (25), pela
manhã, com a missa conga celebrada pelo Padre
Nereu, com a participação das guardas de congo do
cap. Hélio Silva e do bairro Santa Efigênia. Após a
missa, apresentaram-se os berranteiros de Lagoa
Santa e o Boi da Manta, de Vespasiano.
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Sem dúvida, um trabalho de equipe. Logo, de
parabéns todos os folclóricos que nos deram sua
valiosa colaboração e todas as entidades que nos
deram seu apoio.
O nosso confrade poeta/folclorista Zanoni
Neves lançou seu livro A BARCA AURORA, um
poema que conta a saga dos remeiros de São
Francisco e fala das lendas e mitos do “Velho
Chico”. O autor, antes de tudo, resgata a memória
dos remeiros, tidos pejorativamente como pés rubos,
arruaceiros, porcos d’água, transformando-os em
heróis, cujos rastros ainda permanecem vincados nas
águas e nas barrancas do grande rio. O livro é uma
edição da Maza Editora, e as ilustrações são de
Tatiana Magalhães.
Também a folclorista Maria de Lourdes Reis
nos brindou com um gostoso livro infantil – para
todas as idades – intitulado CIRCO MAMBEMBE,
Editora Vigília, com ilustrações de Liliane
Romanelli. O lançamento festivo foi no salão do
Minas Tênis Clube.
O acervo do Museu do Folclore “Saul Martins”
enriquecido com valiosas e belas peças de artesanato
do Vale do Jequitinhonha, em doação feita pelo
colecionador de artes Dr. Tadeu Bandeira. Também
o Dr. Caio Márcio Fonseca Fernandes,
vespasianense de quatro costados, doou uma bela
escultura em madeira ao museu “Saul Martins”.
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V
PAINEL DO VALE DO RIO DOCE
TESSA MARIA DAMASCENO REIS
Professora universitária, poeta, chefe de Divisão de Cultura da Fundação
Serviços de Educação e Cultura de Governador Valadares – FUNSBC,
autora de vários livros. Reside em Governador Valadares.

A Bacia Hidrográfica do Rio Doce localiza-se
no Sudeste do Brasil; é composta de 175 municípios,
157 no Estado de Minas Gerais e 18 no Estado do
Espírito Santo, compreendendo uma área de 83.500
km2, com uma população de três milhões e meio de
habitantes.
O Rio Doce nasce na Serra da Mantiqueira, no
município de Senhora dos Remédios, em altitude
aproximada de 1.200m, com o nome de Rio Piranga.
Depois da confluência do Rio Piranga com o Rio do
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Carmo (a 30 km de Ponte Nova), denomina-se Rio
Doce até desaguar no Oceano Atlântico.
Considera-se ALTO RIO DOCE desde as suas
nascentes até a barra do seu grande afluente: Rio
Piracicaba; Médio Rio Doce até receber seu
afluente: Rio Manhuaçu; Baixo Rio Doce, da Barra
de Manhuaçu até o Oceano Atlântico.
Principais cidades do Vale do Rio Doce:
Conselheiro Pena, Resplendor, Aimorés,
Ipatinga e Governador Valadares – a maior e mais
importante cidade do Vale do Rio Doce e de toda a
extensão da Bacia Hidrográfica.
GOVERNADOR VALADARES – CIDADE PÓLO
REGIONAL.
A posição de Governador Valadares, situada
no entroncamento rodo-ferroviário formado pela
E.F.V.M. e pela rodovia Rio-Bahia, contribuiu para
determinar e consolidar a sua condição de cidade
pólo regional, transformando-se em centro de
beneficiamento e comercialização de produtos
vegetais, minerais e agropecuários do Vale do Rio
Doce.
Aspectos Físico-Geográficos de Governador
Valadares.
O município de Governador Valadares está
localizado na Região da Mata do Rio Doce, sendo
sede da microrregião, ocupando uma área de 2.447
km2, a leste do Estado de Minas Gerais, a 170m de
altitude.
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Possui clima tropical megatérmico e subúmido. Originalmente tinha uma cobertura vegetal
constituída por Floresta Estacional (Floresta do Vale
do Rio Doce), hoje inteiramente devastada pela
exploração madeireira, lavouras e pecuária.
Sua região é formada de planícies ou
ondulações suaves, sobressaindo-se o Pico do
Ibituruna, com altitude de 1.140m.
O município pertence à extensa bacia
hidrográfica do Rio Doce, que o divide e corre sobre
rochas, apresentando o leito pedregoso, com várias
corredeiras.
Aspectos Demográficos e Econômicos.
A população total de Governador Valadares,
distribuída especialmente em urbana e rural, é de
235.508 habitantes.
Historicamente, a economia rural constitui o
ponto de partida para a formação da base econômica
do município, com a decadência da extração
madeireira.
Hoje a sua economia baseia-se na
agropecuária, indústrias de pequeno porte, comercio
atacadista e varejista e setores de prestação de
serviços.
NOTAS HITÓRICAS DO VALE DO RIO DOCE.
A primeira expedição para exploração do Vale
do Rio Doce data de 1573, quando Sebastião
Fernandes Tourinho, partindo do litoral, subiu até a
foz do Rio Suassuí Grande, em busca de ouro e
pedras preciosas.
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Em 1612, Marcos de Azevedo, seguindo o
itinerário de Tourinho, transpõe o Rio Doce e
alcança uma extensão maior que a atingida pela
primeira Expedição.
Apesar de algumas tentativas de comercio
através do Rio Doce, esta região permaneceu isolada
e, praticamente, despovoada até o final do século
XIX.
Com o advento da Estrada de Ferro Vitória
Minas no pequeno arraial de Santo Antonio da
Figueira (hoje Governador Valadares), iniciaram-se
a colonização do Vale, a rápida ocupação da Região
e o seu crescimento populacional.
A Estação Ferroviária deu à localidade
características de entreposto comercial, com a
centralização de mantimentos e materiais para
abastecimento da frente de trabalho e para
redistribuição da região.
A evolução econômica da região teve um
caráter cíclico, onde diferentes atividades
econômicas cederam lugar a outras, na medida em
que foram esgotando suas potencialidades. Assim, o
ciclo da madeira cedeu lugar ao ciclo da pecuária e
da mica e, mais recentemente, à industrialização
moderna.
MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS DO VALE
DO RIO DOCE.
Caracterizando-se como a história não escrita
de um povo, os costumes de cada terra ou o estudo
de mentalidade popular, o Folclore nasceu e se
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desenvolveu no meio do povo, definindo suas
tradições e seus conhecimentos.
Para que os fatos se tornem folclóricos é
preciso encará-los sob o aspecto da tradição,
espontaneidade, funcionalidade e aceitação coletiva.
Naturalmente, os nossos fatos históricos são
todos mais recentes, uma vez que as cidades do Vale
do Rio Doce são cidades jovens, onde não se
firmaram ainda suas raízes folclóricas.
No entanto, por ser o Brasil um país rico em
suas manifestações folclóricas, pela própria
diversificação de suas correntes étnicas que
contribuíram para a sua formação (o português, o
indígena e o negro), sofremos o reflexo do quadro
histórico do país e temos também as nossas
“estórias”.
O CANOEIRO – Figura típica do Porto de
Dom Manoel (posteriormente Santo Antônio da
Figueira e Governador Valadares), fazendo o
comercio de querosene e sal que eram trazidos da
cidade de Aimorés.
Os canoeiros tinham o “seu jeito” de contar
suas crendices, à moda do matuto mineiro, marujo
de águas doce.
Usavam fumo de rolo, acreditavam na “mãe
d’água” que já viram virar embarcações e davam
receitas de medicina popular (ervas, mezinhos,
garrafadas).
Se viajavam à noite, paravam pela passagem
da meia noite – hora da mãe d’água ou do caboclo
d’água.
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O TROPEIRO – Figura típica do comercio de
tropas entre a cidade de Peçanha e Santo Antônio da
Figueira (hoje Governador Valadares).
Os tropeiros viajavam dias seguidos e paravam
nos ranchos para descansar, fazendo eles mesmos a
sua comida – daí o típico feijão tropeiro.
Sujeitos a emboscadas dos matadores, muitos
deles sacrificaram suas vidas a mando de alguém ou
assaltados por malfeitores.
As estradas eram trilhas poeirentas, no meio da
mata, onde morava o perigo de animais, cobras,
curupira (guardião da mata), saci-pererê e
assombrações.
Cantavam “estórias” fantásticas de suas
viagens e aventuras...
O MADEIREIRO – o Lenheiro, o cortador de
arvores das matas do Rio Doce.
O desbravador da região, abrindo estradas do
progresso, convivendo com o perigo dos animais e
de suas crendices – as mesmas dos Tropeiros;
curupira, saci-pererê,etc.
Suas “estórias” davam vida às árvores que
muitas vezes “choravam”e “gritavam” diante dos
machados.
Muitos deles corriam de medo.
O GARIMPEIRO – Figura típica do ciclo da
mica, explorando ainda o ouro e pedras preciosas.
Obstinados, tentavam a sorte tendo sempre em
vista a riqueza.
A “Mãe do Ouro” era respeitada e temida. Sua
luz brilhava tanto que podia cegar ou dar sorte.
São muitas as suas lendas.

47
O BOIADEIRO – Laços firmes, braços fortes,
campeando nos pastos, cuidando do gado,
comercializando rezes.
A maioria, “grandes veterinários” pela prática
da vida.
Na fazenda, o sossego das noites sem barulho,
uma sanfona tocando, seu cigarrinho de palha pra
passar o tempo.
A música sertaneja – seu grande estímulo –
hoje sucesso de opinião publica.
Um forró no terreiro em dias de festa... Um
café com rapadura do seu “jeito” e sempre buscando
a “graça” do seu Santo protetor. Uma boa pinguinha
e o que lhe convém...
FESTAS POPULARES.
Das festas populares, a mais importante e mais
antiga é a de Santo Antônio, padroeiro de
Governador Valadares e de tantas outras cidades da
Região.
No dia 13 de junho, comemora-se a grande
festa do padroeiro, co fogueira, quentão, pé-demoleque, canjica grossa, quadrilha, casamento na
roça e foguetórios.
Na cidade, as roupas são preparadas à moda
caipira e, nas áreas rurais, as roupas são as naturais
das festas, à moda simples dos verdadeiros caipiras.
De cunho religioso, a festa de Santo Antônio é
incentivada pela Igreja Católica com barraquinhas e
leiloes, após o ato celebrativo da missa e ação de
graça.
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Santo Antônio de Pádua é influência
portuguesa no nosso folclore e é reverenciado como
Santo protetor das boas empreitadas e como
“casamenteiro”.
As “moças casadoiras” sempre preparavam a
sua “simpatia”na noite do dia 13 de junho:
A imagem do Santo é virada de cabeça para
baixo e é só esperar o pretendente.
Colocam-se grãos de arroz na água do copo,
aos pés da imagem e, à meia-noite, toma-se a água.
Muitos são os rituais a Santo Antônio,
variando de região para região, mas sempre dentro
do espírito de fé e crendice popular.

FESTA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
No dia 30 de janeiro, comemora-se o
aniversário de emancipação de Governador
Valadares, hoje com 53 anos de idade.
De Princesa do Vale, a cidade passou à Rainha
de Doce Fascínio, adquirindo hoje a posição de
Capital do Vale do Rio Doce.
A festa popular de 30 de janeiro, feriado
municipal, traz o povo às ruas para as
comemorações com foguetórios, banda de musica e
discursos políticos. Sempre dentro do espírito
popular e tradicional.
CARNAVAL – A exemplo do que ocorre em
todo o Brasil, geralmente, em fevereiro, tem
carnaval – festa da carne.
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Influenciado pelos costumes populares da
antiga Roma, o carnaval tornou-se uma festa
européia e chegou ao Brasil com características bem
brasileiras, devido á influencia do “samba” – saído
das senzalas, subindo os “morros”, invadindo os
salões e adquirindo forma popular.
O carnaval de Governador Valadares foi o
melhor do interior de Minas, nas décadas de 50 e 60.
Carros alegóricos saíam pelas ruas em disputa
dos clubes que se esmeravam para mostrar o melhor
possível a seus associados, adquirindo prestígio.
Os clubes das “Zonas boêmias” também
mostravam “suas atrações” com muita categoria,
sem nenhum preconceito da comunidade. O que
valia era o espírito da festa.
Hoje, o carnaval valadarense adquiriu
influencia baiana e perdeu a características dos
velhos tempos.
Mas o Trio Elétrico leva o povo às ruas durante
o reinado do “Momo” e tudo é folia.
FEIRAS DE ARTESANATO.
Há 16 (dezesseis) anos, aconteceu a primeira
Feira de Artesanato de Governador Valadares,
apoiada pelo Mobral e Secretaria Municipal do
Turismo.
Iniciou-se na praça central da cidade – praça
Serra Lima, mas não se fixou aí. Passou por varias
outras praças e hoje é a tradição das noites de quintafeira, na praça Júlio Soares, Ilha dos Araújos e, aos
domingos, na praça Serra Lima.
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Muitos são os artesões que expõem trabalhos
em madeira, tecido, corda, couro, pedra, esteira,
cerâmica etc., assim as Artes Plásticas se fazem
presentes através de quadros em tela, tapeçaria,
escultura, entalhe etc..
A arte culinária adquiriu hoje grande extensão
nas feiras, e existem verdadeiros artesãos culinários
para a admiração e receptividade dos cinco mil
freqüentadores das feiras (dados aproximados).
Geralmente as feiras apresentam o coral da
cidade, banda de musica e shows de artistas
diversos, oferecendo diversão acessível ao povo em
geral.

GOVERNADOR VALADARES
PÓLO CULTURAL DA REGIÃO – TERRA DO
FUTURO.
Somos uma cidade vanguarda, com apenas 53
anos de emancipação, onde estão implantadas
Faculdades de Odontologia, Direito, Engenharia,
Administração de Empresa, Filosofia, Ciências e
Letras, além de escolas técnicas em várias
modalidades.
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Várias escolas de musica, teatro e dança, além
da Academia Valadarense de Letras, fundada em
1975.
São seis as nossas emissoras de rádio, dois
jornais diários e duas redes de T.V., filiadas à Globo
e T.V. Educativa.
A Fundação Serviços de Educação e Cultura –
FUNSEC – órgão de Administração Municipal,
instalada no Palácio da Cultura, dá grande incentivo
à cultura local.
Sob a responsabilidade da Fundação estão:
 Teatro Atiaia – com capacidade para
442 lugares, modernamente instalado
no Palácio da Cultura.
 Galeria Monhanguara – Galeria de
Artes, amplamente instalada no
Palácio da Cultura, para grandes
exposições.
 Museu da Cidade – Atualmente com
um acervo de mais de mil peças.
 Coral da FUNSEC – integrado por
quarenta e cinco pessoas.
 Parque Cultural da Açucareira –
Antiga Usina de Açúcar, arquitetura
dos anos 40 que está sendo restaurada
para se tornar um Parque Cultural de
importância nacional.

TURISMO
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Somos hoje a Capital Mundial de Vôo Livre,
graças ao Pico da Ibituruna, considerado o melhor
do mundo para o salto dos As Deltas, devido às
condições térmicas da região.
A Prefeitura Municipal de Governador
Valadares tem dado grande incentivo ao turismo na
cidade (que oferece infra-estrutura para receber
turistas do mundo inteiro).
Esta seja, talvez, a nossa grande indústria do
futuro:
O turismo de Governador Valadares.
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VI
O CONGADO EM DORES DO INDAIÁ.
RUBENS ALVES DA SILVA.
Sociólogo, professor, pesquisador e estudioso da
cultura negra (Centro de Estudos e Pesquisas
Dandara), reside em Belo Horizonte.

O objetivo desta comunicação é apresentar
uma síntese de pesquisar sobre o Congado em Dores
do Indaiá, que realizamos no ano de 1990, como
continuidade de um trabalho anterior desenvolvido
naquela mesma cidade, no ano de 1984.
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O Município de Dores do Indaiá fica
localizado no centro-oeste mineiro, a 240 km de
Belo Horizonte. Trata-se de um lugar pouco
desenvolvido, cuja base econômica se caracteriza
pela agropecuária.
Segundo os dados do censo de 1980, o
município de Dores do Indaiá concentrava uma
população de 13600 habitantes no meio urbano e
2040 ocupavam o meio rural.
O grande problema relativo ao estudo do
Congado em Dores do Índia liga-se às dificuldades
de se conseguirem fontes escritas sobre a história do
surgimento e da evolução do Congado naquela
região. A preservação da memória do Congado deuse mais devido à transmissão oral de pai para filho,
de congadeiro e através da lembrança dos mais
velhos deste ritual.
No entanto, alguns avanços na pesquisa e no
estudo do Congado estão sendo feitos. Um grupo de
intelectuais ligados à diretora da Associação do
Congado local vem investindo no trabalho de
pesquisa, registro e divulgação, através de
periódicos, da história do Congado no município,
professores das escolas locais têm levado seus
alunos a fazer pesquisas e atividades de curso sobre
o Congado na região.
Certamente, todo este esforço deverá servir
futuramente para ampliar as fontes de informações
acerca do Congado em Dores do Indaiá: de sua
história e da sua importância atual para o município.
O Congado em Dores do Indaiá faz parte do
contexto mais global da festa de Nossa Senhora do
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Rosário, acontecimento de cunho estritamente
religioso e católico que compreende os ritos da
Igreja (novenas, terços, missas e procissão), e o
conjunto de rituais específicos ou vinculados ao
Congado naquela cidade: reinado, folguedos e
cavalhada.
O Congado consiste, pois, em um sistema
complexo, sendo estruturado de forma ritualística e
simbólica de acordo com uma ordem bem definida e
uma rígida hierarquia: coordenadores de Congados,
capitães de ternos, suplentes, fiscais, rainha
perpétua, reis e rainhas, príncipes e princesas de
Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São
Benedito, respectivamente, compõem o cenário do
Congado, conforme destaco mais adiante.
Foi em meados do século XIX que o Congado
saiu pela primeira vez às ruas de Dores do Indaiá e,
ao longo dos anos e décadas, tem-se destacado como
o principal elemento de resistência e da preservação
da cultura negra naquela região.
Segundo relato de congadeiros do município,
o Congado em tempos passados era um ritual
predominantemente de negros. Ao contrario de hoje,
os ternos eram autônomos em relação à Igreja e
submetidos exclusivamente à autoridade dos seus
respectivos capitães; que eram, na maioria, negros.
Na opinião dos mais velhos, a grande presença
de pessoas negras “antigamente”, no Congado,
conferia a originalidade deste. Assim sendo, a
presença dos reis congos era fundamental no
reinado, e eles tinham que ser negros.
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De acordo com o que nos contaram algumas
pessoas mais velhas da assistência, há muitos anos
atrás a rainha conga naquele município era uma
senhora negra, ex-escrava e que praticava o ofício de
parteira em fazendas locais, por isso muito
conhecida nas redondezas. Era chamada Chica dos
Patos. Porém, hoje são vagas as lembranças e
escassas as informações acerca desta personagem.
Atualmente não existem as figuras de rainhas
ou rei congos no reinado de Dores do Indaiá.
Em nossos contatos com os congadeiros,
pudemos aprender a complexidade que é o Congado
e suas relações com a sociedade envolvente.
Afirmam aqueles que, há muito pouco tempo, o
Congado, passou a ser melhor aceito pela
“sociedade”. Afirmam congadeiros, pois, que a elite
local, identificada como os “fazendeiros”,
criticavam negativamente o Congado dizendo que o
mesmo era “coisa de bagunça” e “desculpa dos
pretos para não trabalhar”.
O relato de congadeiros e as colocações de
pessoas da assistência revelam também que a
posição da Igreja Católica era de fato contrária à
pratica do Congado naquele município.
Conforme ressaltou um “dançante” de terno,
com mais de 70 anos, “antigamente o único terno
que entrava na igreja era o Moçambique (...) Ele tem
toda força da festa, o padre dava licença pra ele
entrar na igreja (...) Mas o terno não cantava na
igreja...”, deixando claro em suas palavras que a
“Missa Conga” é um acontecimento muito recente
em Dores do Indaiá.
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Nas palavras de uma anciã, mãe de um capitão
de terno de Congo, outro detalhe é observado:
“antigamente, os dançantes não batiam a procissão
(não tocavam caixas ou cantavam cânticos do
Congado durante a solenidade), os ternos não
entravam na igreja”.
Nos dizeres de uma outra senhora, cujos filhos
em sua maioria são “dançantes” de terno,a crítica à
igreja é ainda mais direta: “tinha padre que nem
gostava de fazer essa festa porque era dos negros nê
(risos)”, e no sentido mais global acrescenta que “o
povo antigamente era muito preconceituoso, falava
que a festa (entenda-se o Congado) era de gente
vagabunda, que não gostava de trabalhar,
palhaçada...”
Para os congadeiros particularmente, o certo é
que, “antigamente”, os “fazendeiros”, assim como
os próprios padres, “não entendiam bem o que era o
Congado” e afirmam com certeza que este sempre
consistiu, pois, em uma manifestação de “muita
religiosidade”. E por extensão acrescentam que a
Festa de Nossa Senhora do Rosário é, por existência,
a “Festa dos Pretos e dos Pobres” em Dores do
Indaiá. Estas colocações que revelam a demarcação
das diferenças entre o “nós” e os “outros” e
expressam um forte sentimento de identidade social
e étnica.
O acontecimento mais marcante na história do
Congado em Dores do Indaiá ocorreu em finais dos
anos 40. Um conflito religioso envolvendo a Igreja
Católica Romana e a Igreja Católica Brasileira teve
como pivô o Congado. Em conseqüência, resultou
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em mudanças e transformações significativas no
quadro geral deste último.
Na ocasião, o Bispo da região, D. Manoel
Nunes Coelho, proibiu a participação do Congado na
Festa de Nossa Senhora do Rosário no município.
Esta posição provocou a revolta dos congadeiros e a
insatisfação de algumas pessoas da elite local.
Contrários à atitude da Igreja Católica
Romana, um grupo de pessoas da elite local,
liderado por um advogado de renome do município,
decidiu providenciar a penetração ali da Igreja
Católica Brasileira e, através desta, apoiar a
manifestação do Congado na cidade em questão.
Segundo relato, com o apoio do prefeito
municipal na época, que doou uma extensa área,
construiu-se à sede provisória da Igreja Brasileira,
localizada no bairro São Sebastião.
Vinculados à Igreja Católica Brasileira, foram
criados alguns ternos e organizou-se a Festa de
Nossa Senhora do Rosário. Isso serviu para atrair
para a Igreja Católica Brasileira os capitães
tradicionais, em sua quase maioria, com seus
respectivos ternos.
Os padres da Igreja Romana, percebendo o
risco e um esvaziamento da própria igreja na cidade
e, em conseqüência, um fortalecimento da Igreja
rival no município, recorreram ao Bispo que, ciente
do agravamento da situação, entendeu de revogar a
ordem.
Esta mudança de posição serviu, pois, para
reconquistar a simpatia dos capitães tradicionais,
que de fato haviam rompido com a Igreja Romana,
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e garantir que, aos poucos, estes retornassem com
seus ternos à Igreja Católica Romana.
Em decorrência deste conflito, multiplicou-se
o número de ternos e, assim, surgiram cinco
Congados na cidade, cada qual pertencente a um
bairro distinto.
No bairro Juiz de Fora, reorganizou-se um
Congado a partir da reunião da maioria dos ternos
tradicionais no município. O mesmo ficou ligado à
Igreja Católica Romana. O mastro deste Congado
passou a ser levantado, desde então, em frente à
Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizada no
referido bairro, com a fundação da Igreja Brasileira,
surgiu o Congado do Bairro São José, como já nos
referimos, que permaneceu ligado a esta e o seu
mastro sendo levantado na praça da sede provisória
da mencionada igreja. O congado do Bairro São
Sebastião, segundo um informante, “criado para
combater o crescimento da Igreja Brasileira” na
cidade, durante os primeiros anos de sua
organização, tinha o seu mastro levantado na praça
da igreja matriz, no centro da cidade.
Por último, um capitão mais tradicional, Sr.
Antônio Martins, que na sua época da pesquisa
completava 94 anos, discordando da criação de
novos ternos e, por conseqüência, da organização de
vários Congados no município, preferiu se afastar de
todos e fazer o seu Congado à parte, contando
apenas com o próprio terno, Congo-real e mais um
terno Moçambique. O mastro deste Congado era
levantado em frente à própria casa do capitão
Antônio Martins, localizada no bairro São Sebastião.
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Atualmente, com exceção dos dois ternos
Congados do capitão Antônio Martins e outros dois
que ainda continuam ligados à Igreja Brasileira,
todos os demais estão filiados à “Associação do
Congado” e, portanto, vinculados diretamente à
Igreja Romana.
Neste ano que passou, 1990, o capitão Antônio
Martins, embora insistindo em organizar seu
Congado por conta própria e não querendo, de
maneira alguma, filiar seu terno de Congo à
Associação do Congado, aceitou que o mastro do
Congado que ele comandava fosse levantado em
frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário, junto
com os demais ligados à Associação.
O surgimento de novos ternos e as demais
inovações introduzidas na área do Congado geraram
divergências e acirraram o conflito entre capitães
tradicionais e os novos representantes de Congados
que despontavam neste cenário.
Visando mediar a situação, entendeu-se de
criar uma associação representativa do Congado
local, cujo nome em cartório ficou registrado por
“Associação do Congado de Nossa Senhora do
Rosário – Paróquia de Nossa Senhora das Dores –
Dores do Indaiá”.
Na opinião de um dos principais fundadores da
Associação do Congado, foi muito positivo ao
Congado a criação da entidade. Esse passou a ser,
depois do surgimento da Associação, mais aceito
pela sociedade envolvente. Nas palavras do
informante, “ficou mais fácil arrumar reis (esteiros)
pra fazer a festa, o que não acontecia antes...”
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Contudo, a criação da mencionada entidade
teve um objetivo principal e pouco explicitado:
manter sob a égide da Igreja Romana todos os ternos
de Congado no município e, ao mesmo tempo,
centralizá-los efetivamente sob uma única direção, a
contento das elites locais.
Atualmente, a Associação do Congado é a
instância superior na organização deste,
representante formal e efetiva do Congado e o elo de
ligação entre este, a igreja e a sociedade envolvente.
Assim sendo, o Congado pode ser estruturado em
três planos: a) Plano Organizacional; b) Plano do
Ritual; c) Plano Simbólico.
a) Plano Organizacional: Associação,
representada por uma diretoria assim constituída –
Presidente, Vive-presidente, 1º Tesoureiro, 2º
Tesoureiro, 1º Secretário, 2º Secretário (eleitos);
Rainha Perpétua, Vigário e Coordenadores, por
bairro, dos Congados (vitalício); Comissão de apoio
(indicada pela diretoria).
b) Plano do Ritual: Coordenador do Congado;
Capitães de Ternos, Suplente de Capitão;
Fiscal de terno, Dançantes.
c) Plano Simbólico: Rainha Perpétua; Rei do
Mastro; Rainha da Bandeira; rei e rainha, príncipes
e princesas das coroas de Nossa Senhora do Rosário,
Santa Efigênia e São Benedito, respectivamente.
A complexidade do Condado em geral é
percebida pelo Antropólogo Carlos Rodrigues
Brandão, para quem o Congado, mais do que uma
simples reunião de vários ternos de Congo –
Moçambique, Catupés, entre outros, compreende
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toda rede heterogênea de relações sociais e
simbólicas, articuladas através da interação entre
agentes e personagens que põem em prática um
sistema de relações de trocas de bens e serviços.
Trata-se, pois, de uma manifestação cultural
viva, que possui uma dinâmica própria e relativa à
condição humana de sua criação e à realidade social
que está inserida.
Neste sentido é que se torna difícil uma
definição única e precisa do significado do Congado,
hoje, em Dores do Indaiá. Seria mesmo forçoso
afirmar que este é um ritual exclusivamente negro,
nos dias atuais. As transformações pelas quais
passou o Congado em Dores do Indaiá tornam a
problemática bem mais complicada. Cito aqui a fala
de uma mãe de “dançantes” de terno que entrevistei:
“A festa era só de preto. Agora que os homens
brancos tomaram conta, a gente não sabe se é de
preto ou de branco”.
A apropriação do Congado pela elite branca é
ainda expressa nesta outra fala: “Hoje não tem mais
preto para fazer a festa. Todo mundo está misturado
e os brancos estão procurando os pretos”; afirmou o
capitão de um terno de Moçambique.
Ainda mais explicitas são as colocações de um
coordenador do Congado: “A festa é só de pretos,
mas se for arrumar só os pretos a gente não dá conta.
Tem que arrumar brancos, porque os pretos são
poucos”, tentou explicar.
Esse conflito entre uma exclusividade negra do
Congado e as transformações pelas quais o mesmo
passou, com uma grande presença de brancos, é
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cotidianamente presente. Na prática, o Congado hoje
em Dores do Indaiá não pode mais ser visto como
uma manifestação genuinamente negra. Por outro
lado, acredito também que o Congado não pode ser
visto como totalmente desfigurado de suas raízes
negras. Os elementos da cultura negra e branca, em
Dores, encontram-se em um complexo processo de
relacionamento.
Em termos de relação de poder, observamos
que o Congado nos dias de hoje encontra-se
fortemente atrelado à Igreja Católica Romana e,
obviamente, sob rígido controle, por extensão,
também da sociedade envolvente.
Assim, observa-se que são cada vez menores o
poder e a autonomia dos próprios agentes do ritual
(Coordenadores e Capitães) dentro do Congado.
A conclusão a que chegamos é que o Congado
em Dores do Indaiá está sendo reproduzido em
função de interesses variados: reafirmação de status
e prestígio pessoal; indústria de turismo; interesses
políticos, entre outros.
Nossos valores estão sendo introduzidos de
fora para dentro no Congado, como foi o caso do
“desfile”, que consistia na apresentação isolada de
ternos, em praça pública e diante de uma comissão
julgadora, disputando, com outros, troféus.
Promovido pela diretoria da Associação, o “desfile”
dividia opiniões dentro do Congado e, por pressão
dos congadeiros, deixou de ser realizado no
município, em 1986.
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Entre outros, o “desfile” era um elemento que
desvirtuava o Congado do seu sentido religioso e
conferia-lhe um caráter deverasmente secular.
Apesar da resistência, os valores introduzidos
de fora para dentro no Congado não deixam de
influenciar a maneira de os próprios congadeiros,
sobretudo
os
mais
jovens,
perceberem,
interpretarem e valorizarem o ritual em si mesmo.
O conflito de geração, a contradição entre o
tradicional e o moderno são realidades que se
colocam hoje para o Congado em Dores do Indaiá.
Os mais velhos não vêem com bons olhos o
futuro do Congado naquele município, conforme
sugerem as palavras de um coordenador de
Congado, com mais de 50 anos: “as coisas no
Congado lá vai mudando tanto, tanto, que é onde não
vai ter jeito: vai acabar virando carnaval...”.
Isto posto, penso que é preciso refletirmos
sobre a melhor maneira de contribuirmos – com o
que escrevemos, falamos ou promovemos – para que
o Congado de uma maneira geral não acabe sendo
transformado de vez, em nome de uma suposta
“preservação”, em mais um produto de consumo
simples “cartão postal” de Estados e Municípios,
alheio ao querer e independente da escolha dos seus
agentes.
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A mencionada pesquisa foi realizada com
auxílio financeiro concedido pelo CNPq, através de
bolsa de aperfeiçoamento cientifico. O projeto
correspondente se intitula: Congado e Relações
Sociais – O Caso de Dores de Indaiá. Nosso
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Pierre Sanchis, a quem agradecemos pela seriedade
e atenção dedicada ao nosso trabalho.
Devo esclarecer que o relatório final ao CNPq,
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compromisso com este órgão, encontra-se ainda em
fase de elaboração.
Finalmente, gostaria de agradecer ao professor
Domingos Diniz, presidente da Comissão Mineira
de Folclore, pela oportunidade que nos ofereceu de
apresentar nosso trabalho neste painel.
Rubens Alves da Silva
professor e pesquisador do Centro de Estudos
e
Pesquisas
Dandara
(CEPD/CASA
DANDARA).
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Zona da Mata Mineira – Aspectos Gerais
A Zona da Mata Mineira limita-se, a leste, com
os Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Permaneceu, de certa forma, indevassável até
o limiar do século XIX, em parte pela densa
cobertura florestal contínua que acompanhava a
Serra da Mantiqueira e constituía sério obstáculo
para a interiorização da população e, em parte, por
razoes políticas. Para evitar o “desencaminho do
ouro” das Gerais, a Coroa portuguesa tinha interesse
em manter invioladas as florestas da Zona da Mata e
do Rio Doce, não permitindo que nelas se abrissem
atalhos, o que garantia melhor fiscalização e
permitia que se mantivesse intacta e parte do ouro
destinado a Portugal. Dessa forma, a única
possibilidade de acesso aos territórios auríferos seria
o “Caminho novo de Garcia Pais”, construído por
Garcia Rodrigues Pais”, filho do “Caçador de
Esmeraldas”, Fernão Dias Pais, no auge do ciclo do
ouro, em 1720, e que cortava o sudeste da Zona da
Mata e do Vale do Paraíba, alcançando o Rio de
Janeiro.
Segundo VALVERDE, tal medida só foi
anulada em 1805, quando as aluviões auríferas das
Minas Gerais já estavam se esgotando .
O autor insiste ser inútil procurar vestígios
pioneiros na Zona da Mata antes de 830, com o surto
cafeeiro, embora existissem precursores que,
abrindo picadas, plantavam núcleos de cidades pelo
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vasto sertão. Para atender à circulação intensa de
tropas, pessoas e mercadorias, organizam-se, então,
pouso para assegurar a alimentação de pessoas e de
animais. De fato, as distancias eram enormes,
através de montanhas, cujos caminhos ásperos e
difíceis concorriam para o isolamento da região. O
transporte era demorado, feito em tropas de muares
e carros de bois, e só mesmo a ambição de riquezas
e honrarias pôde vencer tanta dificuldade.
Com o esgotamento das minas, a população
iniciou um movimento migratório à procura de
melhores terras para a lavoura, vindo daí o
povoamento das regiões De Franca e Batatais, em
São Paulo, no Vale do Paraíba, e da Zona da Mata
de Minas Gerais.
A ocupação de toda essa vasta área, que se
prolongou por mais de setenta anos, não poderia se
fazer sem algumas transformações na sua estrutura
econômica e social. A princípio, a Zona da Mata
Mineira apresentou uma estrutura agrária
semelhante à Vale do Paraíba, formada de
latifúndios cafeeiros, assentada na mão-de-obra
escrava. Foi a época áurea da Zona da Mata, mais
tarde empobrecida pela derrocada do café. Com o
tempo, a esta aristocracia rural vieram juntar-se, na
camada superior da sociedade da Mata,
descendentes de tradicionais famílias mineiras, que
passaram a controlar toda a vida econômica, política
e social da região até o fim da primeira Republica,
em 1930.
Essa gente formava uma classe de senhores
rurais, fechadas e cônscia de seus direitos. Eram os
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Monteiros de Castro e os Junqueira, de Leopoldina;
os Tostes, de Juiz de Fora; os Resende, de
Cataguases e tantos outros. A esses, pode-se juntar a
grande influencia política das famílias Bernardes e
Vaz de Mello, de Viçosa, que culminou com a
ascensão de Arthur da Silva Bernardes à Presidência
da Republica, no período de 1922/ 1926.
A abolição do trafico dos escravos, em 1850,
acarretou o desenvolvimento de outras áreas tais
como bancos, fábricas e estradas de ferro. Capitães
estrangeiros começaram, também, a afluir, em 1861,
um industrial de Juiz de Fora, Mariano Procópio
Ferreira Lage, concluiu a estrada carroçável “União
e Indústria”, que ligou a cidade à Raiz da Serra,
através do Vale do Piabanha, firmando Juiz de Fora
como centro industrial impar da região.
Por Zona da Mata Mineira, entendem-se, hoje,
de acordo com o IBGE, as seguintes microrregiões:
Mata de Ponte Nova, Vertente Ocidental do
Caparão. Mata de Viçosa, Mata de Muriaé, Mata de
Ubá, Mata de Juiz de Fora e Mata de Cataguases,
cada uma com seus distritos e cidades sob sua
influência. Outra divisão administrativa, endossada
pelos sserviços de Comunicação (TELEMIG),
coloca a região dividida em duas grandes áreas:
Mata Norte e Mata Sul, com as cidades- pólos
Viçosa e Juiz de Fora, entre outras.
II- Cultura Popular nas Microrregiões da Zona da
Mata de Minas Gerais – Atlas Exploratório.
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A Universidade Federal de Viçosa, com a
contribuição prestada pela Secretária de Estado de
Educação de Minas Gerais, através das Delegacias
Regionais de Ensino e da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
(EMATER), realizou um amplo trabalho de
pesquisa, em 1976/77, que proporcionou uma visão
abrangente da Cultura Popular na Zona da Mata
Mineira. Posteriormente, o Instituto de Geociências
Aplicadas (IGA), da Secretaria de Estado de Ciência
e Tecnologia de Minas Gerais, realizou um trabalho
pioneiro, criando uma metodologia própria para a
representação cartográfica dos dados dessa
pesquisa. O resultado de tanto esforço acha-se
consubstanciado no “ATLAS EXPLORATÓRIO
DA
CULTURA
POPULAR
NAS
MICRORREGIÕES DA ZONA DA MATA
MINEIRA”, 1983. O levantamento dos fatos
folclóricos foi feito sob a coordenação dos
pesquisadores Benito Taranto e Alice Inês Oliveira
e Silva, à época pertencentes à Assessoria de
Assuntos Culturais da UFV, na primeira gestão do
Reitor Antônio Fagundes de Souza.
O que se objetivou com o “Atlas” foi que ele
se constituísse tão somente em um instrumento
básico, inicial, estimulador de pesquisas que
pudessem configurar a face real da Cultura Popular
da Zona da Mata Mineira.
O “Atlas” é uma primeira resposta às metas do
“Centro de Cultura Popular”da UFV, que se propõe
incrementar a
Cultura Popular Brasileira,
notadamente na Zona da Mata Mineira, área de
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influencia da Universidade Federal de Viçosa. Para
isso, tornou-se necessário conhecer e documentar,
exaustivamente, os fatos folclóricos da região.
Como um primeiro passo, optou-se pelo
conhecimento global, generalizante e locacional,
ainda que superficial, da realidade cultural da região,
fato esse que motivou uma coleta extensa de
informações em todos os seus 127 municípios.
Para a realização do trabalho, a Cultura
Popular foi considerada sinônimo de Folclore, e o
instrumento utilizado foi o questionário indireto que,
embora de resultados limitativos, apresentava
algumas facilidades em sua aplicação.
Nem todo o folclore regional foi pesquisado.
Considerado-se que a cultura é não só dinâmica
como também multiforme, conclui-se pela quase
impossibilidade de um Atlas definitivo. Percebe-se
que as modificações que ocorrem não acontecem
uniformemente, de maneira global, uma vez que não
há uma perfeita homologia entre elas. Dessa forma,
a cada recorte temporal/espacial corresponde uma
nova imagem da realidade pesquisada. Como esses
fatos não existem de forma estanque e isolada, mas
são resultado da interação de fatores sociais,
econômicos e políticos, é necessário enfatizar que os
trabalhos subseqüentes deverão ser fruto de pesquisa
de campo, de preferência multidisciplinares.
Os fatos folclóricos foram distribuídos em três
gêneros, alocados por municípios que, por sua vez,
foram agrupados em microrregiões, segundo
critérios do IBGE:
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A- Danças Folguedos.
1. Batuque
2. Calango
3. Cana Verde
4. Cavalhada
5. Caxambu
6. Círiri Gambá
7. Congado
8. Dança do Velho
9. Engenho Novo
10. Festa do Divino
11. Folia de Nosso Senhor dos Passos
12. Folia dos Reis
13. Jongo
14. Mazurca
15. Moçambique
16. Pastorinhas
17. Quadrilha
18. Reino de Nossa Senhora
19. São Gonçalo
B- Festas Tradicionais.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Come e Damião
Curral de Judas
Divino Espírito Santo
Encomendação das Almas
Enfeite da Cruz Festa de Santa Cruz
Fim de Colheita
Nossa Senhora
Padroeiro
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9. Queima de Judas
10. Santo Antônio
11. São João
12. São Pedro
13. Testamento de Judas
C- Artesanato.
1.
2.
3.
4.

Couro
Madeira
Tecelagem
Trançado

Baseando-se
nessa
pesquisa,
foram
construídas as TABELAS que ilustram o presente
trabalho. Os dados relativos à microrregião de
Viçosa foram enriquecidos com alguns resultados de
nossas pesquisas na região, utilizando-se legenda
especifica e diferenciada.
Conclusões e algumas considerações.
Levando-se em conta as limitações inerentes
aos paradigmas e condições que nortearam a
elaboração do ATLAS EXPLORATÓRIO, que
serviu de base para nosso trabalho, deve-se enfatizar
o seu grande valor como uma tentativa de se
resgatar, para posteriores estudos, alguns fatos
folclóricos da Zona da Mata Mineira. Parece que as
manifestações culturais da Zona da Mata Mineira
não acontecem de modo sistemático, duradouro ou
mesmo cíclico, a não ser o artesanato que ora
floresce com vigor , ora decresce de acordo com as
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circunstâncias e apoios recebidos pelos artesãos,
mormente se seu trabalho representa uma fonte de
renda à sobrevivência. Nesse caso, muitas vezes, o
artesanato, como forma de trabalho, pode-se
transformar em “pequena indústria”, sendo
preparado em serie, obedecendo às características de
tal modo de produção econômica. Isso acontece,
principalmente, com os trabalhos de teares,
trançagens, doces caseiros, cerâmicas e outros.
Um fator importante, que merece atenção,
quando se trata de Folclore na Zona da Mata, é a
grande concentração das manifestações ligadas à
religiosidade popular.
A festa de Santa Cruz, com o ritual do enfeite
na noite que procede o dia 3 de maio, parece ser uma
constante na maioria das cidades que formam a Mata
de Viçosa, Juiz de Fora e outras. De fato, quem passa
pelas estradas que cortam a microrregião de Viçosa
tem a atenção voltada para inúmeras cruzes
enfeitadas de papel ou flores, penduradas na
paredes, fincadas no chão nas proximidades das
casas , além dos imponentes cruzeiros que encimam
morros ou se destacam nas planícies orvalhadas. É
um fato que se tem constituído em objeto de nossas
pesquisas, junto às Charolas e Encomendas das
Almas, que são tema de nosso livro “Religiosidade
Popular – Charolas e Encomendas das Almas”,
publicado pela Editora Presença, Rio de Janeiro, em
1988.
Encontram-se ainda, como destaque, as festas
do Padroeiro e de São João, com a dança da
quadrilha. Contudo , essa dança é apenas um
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componente da festa que tem, como motivo
primordial, as milenares fogueiras; cuja tradições
ligadas aos antigos rituais da fertilidade dos campos
foi substituída pela fogueira acesa em honra de São
João.
Alguns folclóricos estão, quase sempre,
embutidos nas festas populares e, como tal, não
aparecem no Atlas Exploratório, pois sua
apresentação é bastante flutuante em termos de
locais, datas etc. Dessa forma, em algumas cidades
da Zona da Mata pode-se encontrar a
“Cavalhada”como parte dos festejos do Divino
Espírito Santo ou em outras festas religiosas,
havendo apresentações do auto até mesmo no “Dia
da Cidade”, em vários municípios da Zona, entre
eles, Viçosa. A cidade do Araponga apresenta seus
“Caboclinhos” e a “Dança das Fitas” em diversas
festividades populares. Já a Folia do Nascimento,
Folia de Reis, Charolas e Encomendas das Almas
são apresentadas somente nas datas certas – Natal,
Reis, Semana Santa, conforme o ciclo a que
pertencem: o natalino ou o da Paixão de Cristo.
Os Congados apresentam-se, religiosamente,
nas festas em honra de Nossa Senhora do Rosário,
embora, esporadicamente, possam apresentar-se em
outras ocasiões festivas dos municípios onde
existem .
Em se tratando de artesanato, o trançado e a
tecelagem constituem o forte da região, apesar de,
em Viçosa, haver uma família, a dos Pinheiros, que
se dedica, com esmero, ao artesanato de cobre.
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Concluindo,
pode-se
dizer
que
as
manifestações encontradas pelo Atlas, em Viçosa,
como uma das cidades pólo da Mata Norte e em Juiz
de Fora, representante da Mata Sul, evidenciam as
condições históricas que delinearam o povoamento
e a evolução sócio- cultural e econômica que
direcionaram a maioria das cidades que formam a
Zona da Mata Mineira.
O povoamento da região de Viçosa teve inicio
com as migrações das populações das lavras de ouro
de Mariana e Ouro Preto, à procura de terra fértil
para a lavoura, já no final do ciclo áureo das minas.
De forte tradição agropecuária, essa região até os
dias de hoje conserva, de certa forma, aquele “modo
de ser” característico das populações envolvidas
com a agricultura e a pecuária. É no meio rural,
normalmente, que se concentra a maioria das
manifestações folclóricas.
Em Juiz de Fora, que se tornou o centro
industrial por excelência da região, parece haver
poucos fatos folclóricos de grande monta,
executando-se uns poucos que se apresentam nas
festas do padroeiro e aqueles que têm religiosidade
popular como principal propulsora. Essa parece ser,
a grande motivação das festas tradicionais da Zona
da Mata e está, em certo ponto, em consonância com
o espírito religioso que é inerente ao povo mineiro,
de modo geral.
A Zona da Mata Mineira carece de pesquisas
no campo da Cultura Popular, que é ainda pobre,
tendo-se em vista ser sede de duas Universidades
Federais- Viçosa e Juiz de Fora, apesar de o tema ser
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apaixonante e útil para o conhecimento de nossa
gente, de nossas tradições, de nossa vida, enfim!...
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VIII
IDENTIDADE CULTURAL
BARRANQUEIRA .
SAUL MARTINS
Professor universitário aposentado, doutor em
Antropologia.
Presidente de Honra e fundador da Comissão
Mineira de Folclore, autor de vasta obra,
destacando-se os livros FOLCLORE: Teoria e
Método e O Folclore em Minas Gerais. Barranqueiro
de Januária (MG), reside em Belo Horizonte.
Do ponto de vista biológico, o que identifica o
ser humano é o seu legado genético, o sangue. Do
ponto de vista antropológico, aquilo que o identifica
é a cultura, que decorre do seu relacionamento com
a natureza.
Assim como o filho se parece com o pai ou a
mãe, também o membro do grupo tem as
características da comunidade a que pertence,
guarda semelhanças.
É a cultura que faz com que o mineiro seja
diferente do gaúcho, que o januarense seja diferente,
por exemplo, do curvelano.
A cultura é que decide.
Mas, como a cultura resulta do relacionamento
do ser humano com a natureza, a primeira identidade
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do barranqueiro é a terra, sua ecologia. Homem e
meio sempre ligados.
Do complexo ecológico do município da
Januária, o rio, o São Francisco, aparece com maior
força. Na verdade, o rio – chamado de unidade
nacional marcou nossa história, foi a origem do
povoamento e base de nosso comercio, primeiro
com as barcas de frete, cada uma das quais encimava
na proa a sua carranca; depois com os vapores,
lembranças amenas de um passado recente. Há dois
aspectos muito importantes no rio e opostos a
enchente e a vazante. As enchentes ensinaram o
barranqueiro a conviver com a inundação, e as
vazantes ensinaram-lhe a aproveitar as ilhas para a
lavoura rendosa de colheita farta e em período de
entressafra. Do seio de suas águas, que foram as
mais fartas do mundo, o barranqueiro apanhou o
peixe para a sua subsistência e da mulher e filhos e
ainda para a alimentação dos conterrâneos.
A convivência com o rio enriqueceu o nosso
folclore de muitas e curiosas lendas, belas canções e
histórias fantásticas.
A parentela do barranqueiro é o rio, artéria
comum, sangue generoso que alimenta a todos.
Somos parentes porque o rio é o nosso ancestral,
espécie de totem da comunidade. O rio é a vida do
barranqueiro fora do corpo, é a sua alma. Se o rio
morresse, certamente que o coração do barranqueiro
deixaria de pulsar e, então, o barranqueiro morreria
com ele.
Segue-se o sertão que se prolonga e se alarga
pleno e indefinido, cheio de surpresas, constituindo
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pelos gerais, pelo cerrado típico ou chapada rica e
variada, na qual sobressaem a fauna e a flora, esta
abundante de ervas medicinais e madeiras de boa
qualidade como a taipoca e a sucupira, entre muitas.
Nos bons tempos, refiro-me aos tempos antigos, ao
meu tempo de menino, houve até uma profissão
assaz relevante, a de chapadeiro, exercida por quem
andava a pé, que penetrava fundo as chapadas,
cacaio às costas, calçado de alpercatas de couro cru,
facão de mato preso pela bainha ao cinturão. Levava
recados, trazia folhas e raízes para o tratamento e a
cura de muitas enfermidades. A casa do chapadeiro
era a farmácia do povo.
O sertão é uma realidade fluida, bastante vaga.
Reparem que sempre há mais sertão à frente do
sertão onde estamos, para o lado em o sol se põe.
Outro elemento da natureza que nos marcou
foram as veredas, que são caminhos verdes no meio
das chapadas, ladeadas por compridas e estreitas
várzeas. Elas dão vida às terras semi-áridas do
cerrado, alimentam grande variedade de aves,
répteis e mamíferos, que nelas habitam ou para lá
convergem durante certos períodos do dia. Cada
vereda representa um oásis na chapada, um
ecossistema autônomo, tem vida própria, é uma
unidade auto-suficiente, na qual ocorre intercâmbio
de matéria energia. A vereda é a alegria do sertão.
Para não exceder a quatro, número que faz
lembrar as quatro raízes elementais, cita-se o
calcário, guardião de imensos tesouros minerais.
Formando uma cadeia de serras e montanhas, de sul
para norte, em geral, tais rochas percorrem todo o
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nosso Município, desde o Serrote, onde nasci, às
Serras do Capão do Porco, do Cantinho, Serrotinho,
Itapiraçaba, Mamedes, São Bento da Tábua, do
Barreiro, do Boqueirão, do Brejo do Amparo até
Fabião, e prosseguem com ligeiros saltos nos
municípios vizinhos até a serra Preta, em
Montalvânia, já nos limites da Bahia. Ditas serras
muitas vezes abrem-se em grutas ou lapas, algumas
das quais serviram de esconderijo a foragidos da
justiça, por exemplo a de Bráulio, no Serrote; e as
magníficas, feéricas, tais como a do Caboclo, do
Janeião, do Tatu, cujas paredes guardam segredos de
nossa pré-história, contidos em desenhos rupestres
não decifrados ainda.
Foi dentro desse meio natural que o
barranqueiro se criou, forjou a têmpora do seu
caráter, plasmou sua personalidade. Aos desafios
ambientais, respondia como sua inteligência
inventiva e com o seu trabalho. Inovou, inaugurou
novas técnicas e novos hábitos de vida, fez tradição.
O barranqueiro não é a soma de Taís fatores, é
a síntese. A influência se deu horizontal e
verticalmente, aconteceu em volume - terra e gente,
natureza e cultura.
Dissemos que a cultura é que identifica o
agrupamento humano. Sim, e o faz através de seus
padrões.
O padrão é a unidade do grupo nos limites de
cada universal da cultura. Analongamente, o estilo é
a marca de cada pessoa, retrata a individualidade. As
letras de uma carta feita a mão levam-nos a
reconhecer o autor ou quem escreveu. De modo
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semelhante, o padrão retrata a cultura específica da
comunidade.
O estilo é de dentro para fora, sai da
imaginação do artista e se incorpora no objeto de
arte, vai do obreiro para a obra, do criador para a
criatura.
O padrão é de fora pra dentro, vem da
comunidade, alcança a família e nos envolve. Por
exemplo, o sotaque revela um padrão de linguagem
regional, é a marca registrada. Sobre este aspecto da
cultura, há uma passagem bíblica ainda lembrada
hoje em certos ritos esotéricos e que serviu de prova
pelos homens da Gileade aos Efraim quando estes
últimos fugiam, depois da derrota e queriam
atravessar os vaus do Rio Jordão. Usando o sotaque
como elemento de identificação e mostrando uma
espiga ao fugitivo, os gileaditas determinavam que
este indicasse o nome da coisa. Caso se traísse,
pronunciando sibeleth era degolado sem piedade. E
quarenta e dois mil afraimistas então foram mortos.
É que, em Gileade, a mesma palavra hebraica tinha
outra pronuncia – falava-se shibboleth.
Ademais, cada grupo tem seu mobiliário
verbal próprio. Nós mesmos, recentemente,
publicamos um texto a respeito da linguagem do
barranqueiro nos consultórios médicos.
O barranqueiro tem o sotaque da região dele
não abrimos mão, ainda que meio século de
saudades nos separe da terra amada.
É por isso que toda comunidade é única, tem
seu jeito, seus modos de pensar, sentir e agir
próprios de seus membros, valores estes que foram
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herdados de seus antepassados e que são
transmitidos, informalmente, pelos mais velhos aos
mais jovens. Desse modo , os barranqueiros temos a
mesma unidade de idéias e sentimentos, possuímos
hábitos de vida muito particulares e mesmos usos e
costumes. Seus membros são unidos nas aspirações
e também nas dificuldades.
A semelhança de um barranqueiro com outro
barranqueiro nasce da convivência em atmosfera
comum, se identifica com a idéia do “nós”,
parentesco real ou presumível que torna os
indivíduos parecidos entre si.
A identidade do barranqueiro é expressa
através de seus padrões culturais.
Um pouco antes, acabamos de mostrar o
padrão de linguagem que nos identifica, tanto o
sotaque quanto o mobiliário verbal que empregamos
na fala cotidiana.
Para confirmar, tomemos outro universal da
cultura, por exemplo o artesanato. Quem de nós, na
Índia ou Nova Zelândia, diante de uma montanha de
peças de cerâmica não reconheceria um pote feito no
Candeal? Entre milhões de peças semelhantes,
qualquer de nós, posso jurar, identificaria a nossa
colher de pau, em geral feita de imburana vermelha
ou de sambaíba, seja pela qualidade da madeira
empregada no seu feitio pelo artesão, seja pela
abertura angular entre cabo e concha, o tipo desta,
assim como a forma do gancho. Nosso artesanato é
puro, genuíno, verdadeiramente nosso.
A culinária é outro universal da cultura. O
barranqueiro tem sua comida e sua bebida típicas,
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massas pra café, beiju de lenço, pão de queijo, fofão,
brevidade, peta, bolo de puba ou manuê (corruptela
de manauê), cuscuz, tem seus doces regionais e
guloseimas, tais como o cidrão, a batida temperada
com cravo e canela, a umbuzada, o creme de buriti e
tantas outras gostosas iguarias.
Claro que a análise iria longe, se senso das
proporções não nos batesse a campainha. Aqui
ficaríamos horas a examinar nossos padrões
culturais, repetindo afinal o que sabemos muito bem,
e isto é o mesmo que ensinar padre-nosso a vigário.
Como último exame, para encerrar, tomemos
o folclore, que é outro universal da cultura, por sinal
dos mais alegres e divulgados. O nosso populário é
rico e possui variantes que nos identificam.
Salientem-se o caboclo-d’água, que é a nossa versão
do cabeça-de-cuia; a mãe-d’água, réplica da Iara dos
índios ou Sereia dos gregos, ou Iemanjá da
Umbanda. Juntem-se ainda o Romãozinho, a onçacabocla ou da-mão-torta, o Famaliá, as danças e
folguedos como sejam o batuque e o lundu, a corrida
da argolinha, da dança de São Gonçalo, o Reis de
caixa e dos Temerosos. Recorde-se que os
matinadores, tal como se apresentam no Brejo,
durante a encamisada, como primeira parte da
cavalhada, significam uma das mais antigas
tradições no Brasil, vêm desde os tempos de
Colônia, hoje restrita ao Brejo do Amparo.
Por tudo isso que acabamos de dizer, pode-se
afirmar com certeza: somos únicos, somos
barranqueiros.
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(*) Ver Juízes, 12:5-6. Observação: na bíblia
do Padre Matos Soares, 6ª edição, Edições Paulinas,
a palavra hebraica chicolete significa espiga; já a
Pequena Enciclopédia Bíblica, de O . S. Boyer, da
Editora Vida, 7ª edição, à p. 578, registra que a
palavra significa rio ou enchente. Abre-se a
controvérsia.
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IX
NORTE e NORDESTE DE MINAS
CARLOS FELIPE
Professor universitário, jornalista, estudioso da
musica popular, folclorista membro da Comissão
Mineira de Folclore, reside em Belo Horizonte.

Festas de Agosto. Montes Claros 2008.

O Norte – Nordeste de Minas foi atravessado
por exploradores ainda na primeira metade do século
16. Eles vinham da Bahia, uma marca que ficou
muito nítida na história desta região, a meio caminho
entre o Sul e Nordeste do Brasil. Ali está,
culturalmente, a divisória do País e isto é
fundamental para um estudo da cultura popular
dessa região.
Historicamente,
porém,
diz-se
que
desbravador e fundador de Montes Claros teria sido
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Antônio Gonçalves Figueira, da “bandeira” de
Matias Cardoso, em princípios do século 18. Teriam
sido três fazendas criadas por ela: Jaíba, Olhos
D’água e Montes Claros.
A verdade é que, por alvará de 12 de abril de
1707, eram concedidas sesmarias a Antônio
Gonçalves Figueira, Pedro Nunes de Cerqueira,
Manoel Afonso de Siqueira, João Gonçalves
Figueira e outros.
Em redor de uma primitiva capela para N.
Senhora e São José, surgiu o primitivo arraial de
Formigas, elevado à categoria de Vila a 13 de
outubro de 1831 e instalada no ano seguinte, sob o
título de Vila Montes Claros de Formiga, mais tarde
apenas Montes Claros.
Como principal pólo da região, que muitos já
quiseram até transformar em outro Estado (teria o
Estado do São Francisco), Montes Claros é uma
síntese da cultura regional.
Geograficamente inserida na Região 10 do
Estado, sendo pólo da vertente Montes Claros, que
agrupa ainda os municípios de Brasília, de
Minas,Capitão Enéas, Coração de Jesus, Francisco
Sá, Ibiaí, Janaúba, Juramento, Lagoa dos Patos,
Mirabela, São João da Ponte, Ubaí e Varzelândia,
Montes Claros, como pólo centralizador, ocupou,
desde o Império, uma importante função política,
social e cultural, com participação fundamental na
própria história do Estado.
Culturalmente, nem se fala. Unindo as culturas
de Minas/Sudeste do Brasil e o Nordeste, sofrendo
influências de ter sido, durante décadas, passagem
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obrigatória para todos os que demandavam a
qualquer uma das regiões, principalmente pelo
chamado “Trem do Sertão”, ou “Trem dos Paus de
Arara”, ou “Trem dos Retirantes”. A região é uma
das poucas de Minas em que sobrevivem a literatura
de cordel, o cantandor de feira e folguedos
tipicamente nordestinos.
Numa curiosa antinomia, talvez explicada pela
distância que, separados do centro de poder e de
grande influência cultural, tanto dos Estados quanto
do País, a região criou uma espécie de “ilha”, vendose obrigada a criar sua própria estrutura sóciocultural.
Isto criou grupamentos políticos distintos,
visíveis até hoje na estrutura sócio-política regional,
bem como formulações culturais autônomas. Basta
ler a monumental obra “Montes Claros: Sua
História, Sua Gente – Seus Costumes”, do medico
folclorista, musico e poeta Hermes de Paula, para se
conhecerem bem a região e as coisas que dela fazem
parte. À obra Hermes, poderiam se ajuntar
“Abecedário Matuto”, “Repente Folclore”,
“Literatura Popular do Norte de Minas”, “Plantas,
Benzeduras e Simpatias”, todos de Téo Azevedo; os
livretos editados pelo SESC, como “Farmácia
Popular do Mercado de Montes Claros”,
“Explorações no Tempo”, de Cyro dos Anjos e
muitos outros.
Eles oferecem uma noção nítida de uma das
mais ricas regiões culturais do Estado e também uma
das que mais se ligam a esta cultura, defendendo-a
com unhas, carnes e dentes.
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Apesar das modificações e transformações
operadas a partir do desenvolvimento, vindo
principalmente depois que Montes Claros passou a
ser um dos grandes pólos industriais do Estado,
mercê de sua inclusão na área do Polígono das Secas
(Sudene), as tradições persistem.
E uma delas, sem dúvida, é a seresta. Terra de
João Chaves, de Dulce Sarmento, Hermenegildo
Chaves, Mariana Hugina, Montes Claros ocupou um
papel fundamental no retorno desta tradição mineira,
que andava meio esquecida no inicio dos anos 60.
Isto se deu através do grupo João Chaves,
fundado e dirigido por Hermes de Paula e composto,
no seu início, por Rita, Clarice e Nivaldo Maciel,
Maria de Lourdes e Raimundo Chaves, Reinilde e
Luís Procópio, Divina e João Leopoldo Franca,
Adélia Miranda, Félix Richards, Gilberto Câmara,
Celestina Soares da Cruz e Josefina Abreu de Paula,
com Sebastião Mendes no bandolim e Sinval Froes
no violão.
O grupo participou, a convite de Clementino
Dotti e Mari Stella Tristão de uma seresta em Ouro
Preto, com que o então Governador Magalhães Pinto
desagravou aquela cidade e seus seresteiros,
proibidos de “serestar” por um delegado local, fato
que ocupou manchetes nos jornais do Brasil inteiro.
Depois disso, o João Chaves participou e
ganhou um concurso de serestas nacional, lançando,
em seguida, um disco de serestas, seguindo-se o
clássico álbum triplo, marco fundamental para o
retorno da seresta às ruas brasileiras e que lhe abriu
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o caminho para outro disco pelo selo Marcus
Pereira.
Simultaneamente ou na senda de João Chaves,
outros surgiram em Montes Claros: o de João Valle
Maurício, o de Luiz de Paula, outro vinculado ao
grupo Banzé e o Conservatório Lorenzo Fernandes,
dirigido por sua filha Mariana Fernandes.
O João Chaves participaria ainda do retorno da
seresta a Belo Horizonte no pioneiro Projeto Seresta,
no final da década de 70, na Praça da Liberdade.
Só que Montes Claros não é só seresta. Ali
nasceu uma entidade que só poderia ter surgido lá
mesmo: a Associação dos Repentistas e Poetas
Populares do Norte de Minas, mais uma obra de Téo
Azevedo e companheiros como Amelina Chaves,
Josecé, Manoelito, Brauna, João Curió, Tom de
Andrade, Jason Moraes, Cândido Canela, Nô
Violeiro, Jorge Santos e muitos outros.
Às Associação cabem a leitura de vários discos
ligados ao calango, ao repente e à poesia popular, o
lançamento de vários artistas populares, a realização
da Missa do Violeiro, edição de vários livros e,
principalmente, uma conscientização da importância
da cultura popular numa região.
Outra entidade de fundamental importância na
região é o Conservatório Lorenzo Fernandez, berço
de muitos artistas populares e, principalmente, de
grande parte da “mentalidade” musical da região.
Há também o Grupo Banzé, criação de Zezé
Collares Moreira, um grupo dedicado à pesquisa do
fato folclórico e à sua projeção através de danças,
bailados e discos. O Banzé já esteve várias vezes no
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exterior, representando o Brasil em importantes
congressos folclóricos mundiais.
Todos estes fatos encontram sua base na
cultura popular autentica e folclórica expressa nas
chamadas festas de agosto, em que pontificam os
catopés, à frente Mestre Zanza, as Folias de Reis, os
caboclinhos, a cavalhada, o bumba-meu-boi,
presépios e pastorinhas.
A tudo isso se juntem as cerimônias de Semana
Santa, principalmente nos distritos e povoados da
região; as festas juninas, conservadas com muita
pureza pelo povo simples; a marujada, as cantigas
infantis, algumas delas conservadas em um disco
clássico, lançado por Marcus Pereira com o
Madrigal Infantil de Montes Claros, coisas como
“Pandolelê, Machadinha, Coco de Min, Constância,
Pica-pau do Bico Roxo, Fui no Mercado, Você
Gosta de Mim” e outras preciosidades do gênero.
Outro fator é a civilização do boi, que deixou
marcas profundas na linguagem, no modo de usar os
produtos e sub-produtos bovinos e, principalmente,
numa coisa em que a região é riquíssima – o aboio,
objeto de um trabalho até na TV alemã, que foi a
Montes Claros filmar uma viagem boiada, com
aboiadores e tudo mais.
E há os artesões populares: de barro, de
madeira e tecelagem. E Zé Coco do Riachão, o
artesão dos sons, fabricante de violas e rabecas, na
glória de muitas décadas de música e “estórias”.
Claro que tal riqueza cultural só poderia
sobreviver com a participação do povo e das
próprias autoridades. E a visão dos artistas como
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Tino Gomes, Charles Boavista, grupo Agreste, Téo
Azevedo e tanta gente mais.
Todos eles, juntos, às vezes isoladamente,
proporcionando o lastro suficiente para fazer do
Norte de Minas um ponto fundamental de nossa
cultura popular.
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X
O FOLCLORE EM PATOS DE MINAS
ANTONIO DE OLIVEIRA MELLO.
Professor universitário, historiador, autor de vários
livros publicados, membro da Comissão Mineira de
Folclore, reside em Patos de Minas.
De acordo com a Divisão Regional do Brasil,
Patos de Minas constituía um dos municípios
formadores da Zona Geográfica do Alto Paranaíba.
A partir de 1990, com nova Divisão Regional,
realizada pelo IBGE, as então zonas geográficas do
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba foram extintas e
agregadas na Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto
Paranaíba, considerando o processo social como
determinante, o quadro natural como condicionante
e a rede de comunicação e de lugares como elemento
de articulação espacial. E essa área individualizada,
no território mineiro, é constituída de microrregiões
que apresentam especificidades quanto à
organização do espaço, que não significam
uniformidades de atributos, nem lhes conferem autosuficiência, nem tampouco o caráter de serem
únicas. O IBGE assim procedeu tendo em vista a
estrutura de produção agropecuária etc. Mas,
implicitamente, nesta estrutura encontra-se também
a especificidade cultural, proveniente de sua própria
organização sócio-econômico. E dentro deste
espaço existe elemento produtor, genericamente
falando: o homem.
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Ao localizarmos superficialmente o Folclore
da região do Alto Paranaíba, haveremos de detalharnos a Microrregião de Patos de Minas, área
individualizada da
Mesorregião Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba, constituída de 10
municípios, entre os 61 que compõem a Meso.
Trata-se de uma região com muita influência
cultural de Paracatu. Alias, toda a Mesorregião, pois
a partir do Alvará Régio de 04 de abril de 1816,
quando é integrada ao território mineiro, ficou
jurisdicionada à Comarca de Paracatu.
Quando se fala de folclore, é comum nos
ocorrer a primeira associação com o estudo de
culturas mortas ou formas viventes de uma cultura
primitiva, nas comunidades mais atrasadas de nossa
sociedade. Isso porque é produção cultural
espontânea, isto é, o folclore ser freqüentemente
utilizada como atração turística, objeto de consumo
ou, na melhor das hipóteses, de museu (Maria Rita
Keller).
Na verdade, o folclore não pode ser encarado
como produção cultural de grupos isolados da
cultura de massas, de culturas primitivas ou
atrasadas. Como manifestação cultural espontânea,
ele está presente em qualquer coletividade, e seu
estudo permite a compreensão dos determinantes
sócio-culturais daquele grupo em determinado
momento histórico, das relações de trabalho, das
suas relações com o ambiente físico e político.
Patos de Minas é um centro polarizador do
Alto Paranaíba e com expressão maior no contexto
de sua Microrregião. A presença do negro e sua

96
influência local são insignificantes, não obstante ter
sido o local de refúgio de negros fugitivos das minas
de Goiás e de Paracatu. No entanto, a lembrança de
sua passagem e afirmação da presença de alguns
elementos da raça se encontram no âmbito religioso
de devoção à Nossa Senhora do Rosário, legada
pelos catequisadores franciscanos. Faziam suas
festas, não com o aparato das de Paracatu, mas com
muita alegria. Os festeiros eram tradicionalmente da
Mata dos Fernandes (zona rural distante da cidade
cerca de 12 quilômetros). Havia muita dança. Os
dançadores, geralmente homens de cor, vinham de
localidades vizinhas. Gente que dançava e cantava
vários dias, acompanhados por instrumentos
primitivos, coisas ininteligíveis. Eram pobres de
música, de coreografia, de vestes. Quanto a essas,
quando muito, uma toalha grosseira, geralmente
jogada ao pescoço.
A reminiscência maior da festa se encontra no
Congado. Saem uniformizados, cantando e
dançando,conduzindo a bandeira de Nossa Senhora
do Rosário.
Ao lado do Congado temos ainda o
Moçambique e, às vezes, estão presentes os ternos
de Catupé.
Em toda a área de Patos de Minas, o Congado
é muito exercitado durante o mês de outubro,
quando se celebra a festa do Rosário.
Predominante, também em Patos de Minas e
região, é a devoção à Nossa Senhora da Abadia.
Devoção disseminada em todo o Triângulo Mineiro,
Alto Paranaíba e Paracatu. Uma devoção muita
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antiga que vem de 1.060, da cidade de Braga
(Portugal), do Cisterciense Convento do Douro.
Uma devoção ligada principalmente a áreas
mineradoras e, extintos os garimpos, ficou gravada
na alma do homem que se viu obrigado a dedicar ao
amanho da terra e à criação do gado. E várias
localidades se tornaram famosas pela devoção, com
romarias anuais, como em Abadia de Água Suja
(hoje Romaria) e no povoado de Andrequicé, no
município de Presidente Olegário.
Na cidade de Patos de Minas, até a década de
1970, o culto a Nossa Senhora da Abadia era
prestado em altar, na Igreja Matriz. Apesar de
possuir a sua igreja própria na Vila Garcia, a festa
principal em 15 de agosto, é ainda na Igreja Catedral
de Santo Antônio, onde se venera a tradicional
imagem. As solenidades são precedidas de
novenário e, às vésperas da festa, há grande
afluência de pessoas provenientes do meio rural. Nas
primeiras décadas de século, a pequena cidade
regorgitava de gente que chegava em seus carros-deboi.
Outra manifestação folclórica no campo
religioso, de grande repercussão, é a Folia de Reis.
Em Patos de Minas, além do espírito religioso e da
diversão sadia, veio contribuir com a comunidade
através de recursos financeiros. Serviu-se do homem
do campo principalmente, e também da periferia da
cidade para auxiliar, dar um pouco a quem não
possui nada deste pouco, através da Folia de Reis.
“É a alma do povo e dele trazendo a sua contribuição
para os menos favorecidos”.
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Em 1965, surgiu ao radialista Wulfrano
Patrício a idéia de promover a campanha das Folias
de Reis, com o objetivo de ajudar diretamente a
Sociedade de São Vicente de Paulo. Incentivou as
apresentações, através da Rádio Clube de Patos, de
maneira estruturada. Além da oferta de víveres, há
também oferta de valores em dinheiro. Com isso, os
foliões já se organizam de maneira que, uma vez
recebidos os donativos em espécies, leiloam entre
eles e arrecadam dinheiro. Os foliões passaram a ter
uma alegria diferente: ao lado da diversão, da vazão
do seu espírito religioso, existe a de suavizar, com
bens materiais, o sofrimento do próximo carente. O
movimento extrapolou o Município de Patos de
Minas, chegando a ter participantes até de cidades
goianas sem se esquecer dos municípios das regiões
mineiras polarizadas por Patos de Minas. É
apresentada, anualmente, uma média de 104 folias
na Rádio Clube de Patos, de 6 de janeiro ao primeiro
domingo de fevereiro.
Na verdade, com o tempo, passou a existir
competitividade. Cada Folia se esforçando para
trazer maior renda. Há segredo e muitas disputam a
apresentação final. Com isso, quem sai lucrando é o
carente.
Afora do campo religioso, é muito
disseminado na região, entre os agropecuaristas, o
mutirão, antes da mecanização das lavouras. E nas
suas mais diversificadas atuações. É a forma de
ajuda vicinal muito praticada em todo o Alto
Paranaíba. Os mutirões mais comuns que temos são
os de capina, do bate-papo e das fiandeiras. O
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mutirão de capina sempre coincide com o das
fiandeiras. Todos trabalham em conjunto, cantando
e contando piadas até o término do serviço,
encerrando com animado pagode que atravessa noite
adentro.
Pode-se incluir, já como folclorista, a Festa
Nacional do Milho. Surgiu a necessidade de se criar
um marco social que projetasse o município como
grande centro agricultor. Após trinta e três
realizações consecutivas, tornou-se marca de festa
maior do calendário não só de Patos de Minas, mas
também do próprio Estado.
Na verdade, o Município de Patos de Minas
comanda a vida de relações da Microrregião. Sua
parte lendária é toda voltada para suas origens com
o campo e de sua própria estruturação, sempre
demonstrando a sagacidade do espírito do homem
campesino e, ao mesmo tempo, repleto de
supertições, como o Vale das Cabaças Uivantes, A
Gameleira, A Mulher de Sete Metros e outros.
O artesanato é executado em palha de milho,
capim-bode e madeira. Há uma produção bem
significativa e enriquecida pelas fiandeiras.
Em toda a região elas existem e são exímias
executoras, partindo do descaroçamento do algodão
à fiação no tear. Curiosamente é executada apenas
por mulheres. Com desenvolvimento industrial e
com a competição de preço, passaram as fiandeiras
(muitas delas estabelecidas na cidade) a usar linhas
industrializadas. Foi uma grande perda para a
autenticidade do trabalho dessas verdadeiras artistas
da tecelagem. Outro fator contribuinte para tal foi a
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exploração por terceiros do trabalho das fiandeiras.
Passaram a ser condicionadas e inibiu muito a sua
criatividade.
Em Patos de Minas, a atual administração
municipal, através da Secretaria de Educação e
Cultura, muito tem feito para preservar e projetar o
seu folclore. Isso é consolador. Pois o que se faz
neste País, na fórmula de aproveitamento ou
projeção folclórica geralmente é péssimo. Os
oportunistas estão todos a campo, realizando os
aproveitamentos mais esdrúxulos, como no caso das
fiandeiras. Em Patos de Minas temos outro exemplo.
Lá existe um excelente santeiro que, infelizmente,
acabou sendo produzido. Com isso deixou de criar,
pois passou a copiar imagens de gesso, transpondoas para a madeira, de acordo com o interesse do
atravessador. É o mal da interferência de pessoas
desprovidas de conhecimento do valor artesanal e
que monopolizam artesãos a fim de defender
interesses financeiros pessoais, imedialistas.
Citei alguns fatos de Patos de Minas tenho
algum conhecimento de todas as manifestações
folclóricas do Alto Paranaíba. Pois o folclore é
produto vivo e presente em todas as camadas sociais.
Desnecessário é assegurar como manifestação
folclórica a produção de instrumentos agrícolas
numa área rural, a tradição de festas populares, da
mesma forma que as frases escritas nas portas dos
banheiros de bares da beira das estradas ou do centro
das cidades ou outras realizações tradicionais.
Devemos preservar o folclore. Como bem
disse Rossini Tavares, “preservar o folclore não
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seria lutar para que ele permaneça imutável, dentro
de uma visão imobilista e paternalista que acabaria
por impedir seu desenvolvimento espontâneo. Seria,
sim, promover a pesquisa e a documentação do que
está em contínua transformação”.
É isso que se faz em Patos de Minas e na região
por ela polarizada. Pois somos conscientes de que a
defesa do folclore está na defesa da participação
popular e na produção cultural, na organização do
trabalho e da própria sociedade.
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XI
MANIFESTAÇÕES FOLCLORICAS NA
ZONA METALURGICA.
Um enfoque do metropolitano
JOSÉ MOREIRA DE SOUZA.
Mestre em Sociologia, professor universitário,
pesquisador, folclorista membro da Comissão
Mineira de Folclore, Reside em Belo Horizonte.

Cavalgada de Justinópolis 1986

O que convencionou chamar Zona
Metalúrgica foi reagregado, para fins do Censo
Demográfico de 1980, em novas regiões. A Zona
Metalúrgica tornou-se então as mesorregiões
Centro-Leste Mineiro de Belo Horizonte. Vou me
deter principalmente nesta última que nos
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possibilitará discorrer melhor sobre o fenômeno
metropolitano.
A Região Metropolitana de Belo Horizonte,
definida pela Constituição do Estado não coincide
totalmente com a mesorregião de Belo Horizonte,
caracterizada pelo IBGE. Compõem a mesorregião
de Belo Horizonte os municípios de Matozinhos,
Capim Branco, José de Melo, Prudente de Morais e
Taquaraçu de Minas, que não pertencem a Região
Metropolitana de Belo Horizonte, enquanto estão
excluídos os de Brumadinho, componente do
Espinhaço Meridional, Mateus Leme e Igarapé,
incluídos na Microrregião de Divinópolis.
Compõem atualmente a RMBH, de acordo
com a Constituição do Estado, 18 municípios: Belo
Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Contagem,
Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Lagoa Santa, Nova
Lima, Mateus Leme, Pedro Leopoldo, Raposos,
Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Luzia
e Vespasiano. Para examinar as manifestações
folclóricas na Região Metropolitana, vou dividir
minha exposição em três partes. Na primeira, trato
do aspecto propriamente metropolitano, chamando a
atenção para o sentido de preservar, reprimir, ocultar
manifestações culturais e folclóricas de múltiplos
grupos que habitam o espaço metropolitano. Na
segunda, discuto rapidamente as oportunidades de
manifestações locais do folclore como expediente de
atender às questões do quotidiano da população e de
diferenciação do espaço. Na terceira, detenho-me
nas comunidades – povoados – que até certo ponto
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resistem ao processo de metropolização, afirmando
nas manifestações folclóricas a sua identidade.
Esclareço que não tenho condições de
apresentar estudo exaustivo do assunto e entendo
que os objetivos deste painel prendem-se mais a
indicar lacunas e delinear projetos de estudo do que
a apresentar algo sistemático e acabado.
1. O METROPOLITANO.
Criada em fins do século passado, Belo
Horizonte instalou-se com o propósito de se tornar a
capital política do Estado, diferenciando-se da
antiga capital da Província. A distinção entre
Província e Estado deve ser sublinhada para
estarmos atentos para os novos processos que a
cidade pode favorecer. Antes do Estado federado,
tínhamos no país apenas uma capital política, a
Corte, o Rio de Janeiro. Com a federação,
multiplicou-se os centros políticos de direitos e de
fato. Havia , sim, outro tipo de capital política no
Império a que não daremos atenção aqui – a
constituída pelas cidades episcopais e metrópoles
arquidiocesanas. Para o que nos interessa, porém, é
suficiente insistir na diferença entre o centro
provincial e o centro político estadual.
Como capital política, Belo Horizonte é criada
para se tornar síntese das diferenças espaciais de
Minas e é situada na confluência das regiões
formadoras das Minas Gerais – Curral Del Rey –
articulando o grande Sertão, a região da pecuária
com vínculos com Pernambuco, Bahia e Goiás, e a
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região da mineração de ouro que acompanha a Serra
do Espinhaço.
Para entender melhor a que tipo de capital
política me refiro, esclareço que ela não se resume
na instalação e funcionamento dos aparelhos de
Estado, ou seja, não deverá ser apenas uma cidade
administrativa, “cidade dos políticos”, no sentido
vulgar. A capital política deve lembrar
continuamente o espaço maior que representa e
sintetiza, sendo, desse modo, uma cidade modelo
para os processos regionais do Estado, favorecendo
o surgimento de uma região metropolitana.
Embora o tema metropolização tenha
preocupado os estudiosos de Minas apenas do final
da década de 50 em diante, especialmente na década
de 60, voltados para a conurbação e a
industrialização, não devemos esquecer que Belo
Horizonte é criada para ser uma cidade
metropolitana em seu pleno sentido. Esse
metropolitano deverá se manifestar principalmente
pela presença de traços característicos das demais
regiões,
superando-lhes
a
distancia.
O
transbordamento da função metropolitana é que cria
o que hoje chamamos Região Metropolitana e é dela
que nos ocuparemos aqui.
A região assume as funções da metrópole, da
cidade política, ampliando-lhe o poder de
representar o espaço político. Culturalmente, o
metropolitano torna-se espaço de convergência de
múltiplas tradições e formas de reconhecimento e
representação, como recurso de afirmação de uma
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identidade que se pretende manter, recuperar ou
transformar.
Uma rápida visada em algumas informações
do Censo Demográfico de 1980 permite destacar
alguns traços básicos da cultura metropolitana.
Residiam na Região, conforme o Censo, 2.589.208
habitantes; destes, 45,5% eram naturais da própria
Região, e 54,5% provinham de outras regiões do
Estado e do país. O conjunto de imigrantes de outros
Estados e países representava 6,5%, sendo que 48%
eram originários de regiões do próprio Estado.
Embora o Censo não revele, outros estudos mostram
que a migração para a Região Metropolitana de Belo
Horizonte , mais expressiva, vem do Rio Doce,
Mucuri e Jequitinhonha, o que quer dizer que a
importância política de Belo Horizonte é maior
nessas regiões.
Para caracterizar melhor as diferenças de
manifestações culturais, importa ver ainda a
composição da população não natural quanto à
origem urbana e rural. 65% têm origem urbana e
34,8% dos não naturais provêm de zonas rurais.
A composição étnica é também indicador
importante. 53,5% dos moradores eram declarados
brancos, 8,7%, pretos, e 37,5% pardos, 0,3%
amarelos ou sem declaração.
Este conjunto de informações demográficas
corrobora o sentido da capital política como centro
de convergência de manifestações culturais, onde o
metropolitano se caracteriza na representação de
toda uma área de influência e se torna a abertura do
Estado para o mundo.
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Interessa-nos
compreender
o
espaço
metropolitano como favorável às manifestações
folclóricas. Destas, destacamos, em primeiro lugar,
aquelas que se organizam ao molde do
metropolitano, visando a preservar, transformar,
estilizando, e congregar dentro do padrão estético de
um espaço de hegemonia. Deste grupo fazem parte
organizações que gravitam em torno das casas de
culturas, de centros de cultura, turismo e federações
de associações. São exemplos a própria Comissão
Mineira de Folclore, a Associação dos Congadeiros,
a Federação Espírita Umbandista, a Confederação
Espírita Umbandista, Centros de arte e artesanato,
grupos de ação comunitária. Mas, num outro pólo,
encontramos não mais o folclore de interesse para
preservação, mas o que resiste clandestinamente ao
processo de metropolização e aqui ele se manifesta
com a identidade dos excluídos e dos desesperados.
Neste segundo grupo, comparecem os que se
encontram ligados ao ciclo vital, expedientes de
praticas de aborto, parteiras “curiosas”, a morte por
“mau olhado” e feitiçaria, as práticas de raizeiros e
curandeiros, bem como os expedientes de
subsistência, o mercado de barganha, o mercado
clandestino, a atividade do camelô.
Há, assim, manifestações que interessam ao
metropolitano e manifestações subterrâneas que
existem a ele e denunciam seus efeitos perversos.
2. O METROPOLITANO E O LOCAL.
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O metropolitano não subsiste sem que os
moradores se ocupem de suas necessidades
imediatas. O cuidado com essas necessidades cria os
locais específicos de vivência do quotidiano. No
interior do metropolitano, reina o loca, onde se cuida
de marcar a identidade dos espaços particulares.
Trata-se de expediente de representações de que se
ocupa a população. Algumas alcançam expressão
regional, outras cingem-se exclusivamente ao local.
Enumero, em primeiro lugar, as mais expressivas. A
romaria à Serra da Piedade em agosto, a festa de
Nossa Senhora da Saúde em Lagoa Santa, Bom
Jesus em Matozinhos, em setembro, Santa Luzia em
dezembro, Nossa Senhora da Conceição em Sabará
e na Lagoinha, São Judas Tadeu, no bairro da Graça,
São Cristóvão, em julho, na Lagoinha. Nos ciclos de
festas anuais, destacam-se a Semana Santa de
Sabará, Santa Luzia, Nova Lima e Caeté. O carnaval
Vespasiano, Sabará e Nova Lima e principalmente
festas juninas, expediente de afirmação de todas as
localidades.
O núcleo metropolitano enfrentará sérias
dificuldades de afirmação da identidade local. Uma
dessas dificuldades é devido à alta mobilidade intraurbana-pessoas que se mudem de residência. No
período de 10 anos, conforme o bairro, entre 30% e
60% dos moradores se mudaram, dificultando a
afirmação de vínculos duradouros. Entretanto,
associações comunitárias, associações de bairro e
outros órgãos locais atuam pela formação de
vínculos locais. Lugares como Barreiro, Bairro das
Indústrias, Venda Nova, Santa Tereza, Concórdia,
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Cabana do Pai Tomaz, têm fortes vínculos locais,
diferenciando-se daqueles onde a população mal se
conhece.
As festas juninas e a queima do Judas no
sábado da Aleluia ou no Domingo de Páscoa,
acredito, são dois indicadores para estudo das
manifestações folclóricas como recurso de
afirmação local. As quadrilhas e a queima de Judas
se organizam, espontaneamente em inúmeros locais
da Região.

3.O METROPOLITANO E O COMUNAL
Mas, além do local, há povoações que se
esforçam por desconhecer a presença do
metropolitano. Há na Região dezenas de povoados
que, de algum modo, vivem vida própria. Alguns,
como São Sebastião das Águas Claras, em Nova
Lima (Macacos), ou Vianópolis em Betim, estão
mais marcados pelo interesse metropolitano; outros,
como Morro Vermelho em Caeté, são
freqüentemente apropriados como símbolos do mito
da rebeldia dos mineiros. Outros, porém, como
Fidalgo em Lagoa Santa, ou Pinhões, em Santa
Luzia, fazem questão de permanecer anônimos.
Com todas essas diferenças, os povoados têm
uma marca diferente do local no interior do
metropolitano: apenas esporadicamente são
contemplados como algo de interesse metropolitano
e podem viver a maior parte do ano voltados para
sua vida própria.
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Os processos de metropolização, sem duvida,
atingem esses povoados. Os empreendimentos
imobiliários de sítios de recreio da década de 70
modificaram muito deles, enquanto que fez surgirem
alguns “falsos” povoados nos condomínios
fechados.
Exemplificarei rapidamente com o povoado de
Pinhões. Está situado a 12 km do centro de Santa
Luzia na estrada que conduz a Jaboticatubas. Conta
atualmente com cerca de 240 casas e surgiu do
processo de abolição. Uma parte do povoado se
constituiu em torno do patrimônio da igreja
vinculada à paróquia da Lapa – atual Ravena, no
município de Sabará – e acolheu principalmente
negros que moravam em torno do Convento de
Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas. A outra
parte, mais próxima do Rio das Velhas, recebeu
negros das fazendas vizinhas e teve a terra doada
pelos proprietários que queriam mão-de-obra
próxima. As duas metades do povoado são
unificadas pela capela de Nossa Senhora do Rosário,
construída, ao que parece, pelo Padre João de Santo
Antônio, o mesmo que fundou a cidade de
Cordusburgo... Para mim, Pinhões é uma das
comunidades mais típicas da Região enquanto
comunidade porque se mantém integrada, não pela
referência à História, como Morro Vermelho, mas
pela referência ao mito. Entendo que só pela
referência ao mito um povoado pode subsistir como
comunidade
e
desconhecer
o
processo
metropolitano que o cerca, ou mesmo traduzi-lo para
incorporá-lo em sua instância.
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Segundo o mito local, Pinhões é de Nossa
Senhora do Rosário, e ela se encontra presente ali,
cuidando e abençoando o povoado. Ela não está na
igreja que guarda a sua imagem. Nossa Senhora do
Rosário encontra-se numa gruta no alto de um morro
inacessível e, todas as noites, ouvem-se tilintar de
campainhas, quando Nossa Senhora do Rosário vela
pelos moradores e os abençoa. Ainda segundo o
mito local, foram os componentes do grupo de
candombe que trouxeram Nossa Senhora para ali.
Em torno desse mito, os moradores atribuem
outros mitos de fundação para todos os seus
vizinhos. Macaúbas é o reino de Nossa Senhora da
Conceição; Lagoa Santa, de Nossa Senhora da
Saúde, mais além, reza Nossa Senhora da Piedade.
Protegidos por Nossa Senhora do Rosário, Nossa
Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Saúde e
Nossa Senhora da Piedade, ninguém os ameaça.
Desse modo, a festa de Nossa Senhora do
Rosário não é uma comemoração, é uma celebração
do mito. Toda a comunidade participa e não apenas
assiste. O leilão da festa demarca os limites das
trocas ao longo do ano. O Catopé – grupo de
dançantes do congado – dança três dias seguidos e
na segunda-feira, após a festa, percorre todo o
povoado num ritual de afirmação da unidade entre
as duas metades que formaram. Nenhuma obrigação
impede os moradores de continuar a festa na
segunda-feira. Nem as indústrias conseguem obrigalos ao trabalho. Para eles o trabalho de hora marcada
é sinônimo de escravidão.
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Quero, com esta rápida exposição, mostrar que
o estudo das manifestações folclóricas na RMBH
tem aspectos multifacetados que vão do comural,
que desconhece o metropolitano e tem forças
próprias, até as que interessam a afirmação do que é
o metropolitano propriamente dito e caracteriza a
cidade como centro político de todo um Estado.
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XII
O FOLCLORE NA REGIÃO DO MUCURI
CARLOS FELIPE
Professor universitário, jornalista, pesquisador,
membro da Comissão Mineira de Folclore, reside
em Belo Horizonte.
A região do Mucuri, geograficamente, possui
três vertentes: Águas Formosas, Carlos Chagas e
Teófilo Otoni, mas seu epicentro, econômico, social
e cultural é Teófilo Otoni, apesar de Nanuque
possuir, cada vez mais, uma importante função de
integração entre o Sul da Bahia, o Norte do Espírito
Santo e o Nordeste Mineiro.
A região foi explorada ainda no primeiro
século da colonização brasileira, com várias
expedições, aproveitando o Rio Mucuri,
acreditando-se que a primeira tenha acontecido em
1550, sob a chefia de Martins Carvalho, embora
antes dele aventureiros já tenham entrado pelas
matas que cobriam o território, buscando ouro e
esmeraldas.
Muitas outras expedições atravessaram a
região mas não fixando moradores, nem mesmo
deixando “picadas” . Historicamente parece ter sido
João da Silva Guimarães o primeiro a se fixar,
instalando uma grande fazenda às margens do
Mucuri, onde ficou por vários anos, mas se retirado,
posteriormente, em razão de ataques dos índios, sem
deixar marcas históricas ou culturais.
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Durante quase um século, o Mucuri viveu
inteiramente isolado, apenas recebendo, de tempos
em tempos, a visita de aventureiros que buscavam
ouro e pedras preciosas.
O primeiro grande marco de colonização viria
na metade do século 19 através do mineiro Teófilo
Benedito Otoni que desejava estabelecer ligação
entre o Nordeste mineiro e o litoral, ao mesmo
tempo colocar em pratica suas idéias libertárias de
trazer imigrantes europeus para o Brasil, como um
passo fundamental para o fim da escravidão negra.
Ele fundou, no Rio de Janeiro, a Companhia
do Comércio e Navegação do Rio Mucuri,
estabelecendo, em agosto de 1852, um pequeno
acampamento, que ele denominou Filadélfia –
Cidade do amor divino.
Nos anos seguintes, a Cia. Do Mucuri montou
um serviço de transporte pelo rio Mucuri, colocando
o navio Santa Clara a navegar entre o litoral, no Sul
da Bahia, e o porto de Coroa de Liberto. De
Filadélfia até o porto de Santa Clara, abriu-se uma
estrada carroçável, marco fundamental para o
desenvolvimento da região.
Ao mesmo tempo, promove-se a imigração
alemã, que iria deixar marcos profundos na cultura
da região, a começar pelo estabelecimento de
templos luteranos e pela formação de um tipo físico
“alourado” que, durante muitos anos, foi comum na
região.
Nós mesmos tivemos a oportunidade de, certa
feita, com barreiras impedindo a passagem pela
Rodovia do Boi em construção, temos que atravessar
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algumas estradas vicinais, de fazenda mesmo,
passando por uma povoação em que a maior parte
das pessoas era loura, de olhos azuis, mas todas
ruralizadas dentro da mais pura tradição brasileira, p
no chão e casas de pau-a-pique.
Em junho de 1857, Nova Filadélfia tornava-se
distrito.
Pouco tempo depois, chegavam à outra parte
da região, mais propriamente Itambacuri, os frades
capuchinhos, Frei Serafim de Girizia e Frei Ângelo
de Sassoferrato, com a missão de evangelizar os
índios.
Isto foi conseguido rapidamente, com a
aculturação dos índios e, logo depois, Itambacuri se
transformaria num importante pólo cultural tendo
por base as missões franciscanas.
Outro incremento ao povoamento da região
seria a Estrada de Ferro Bahia-Minas, uma idéia
legada por Teófilo Otoni e que, no final do século
19, transformou-se numa realidade parcial.
Pelo projeto original, a estrada que saía de
Caravelas deveria ir até Diamantina, onde se
interligaria com o ramal da EFCB, derivada de
Curvelo/Corinto.
A Bahia-Minas, hoje transformada numa
recordação nostálgica, deixou profundas raízes na
cultura popular da região, não desaparecidas de
todo, trinta e tantos depois do seu fim.
Um exemplo está no corporativismo herdados
dos “ferroviários” da Bahia-Minas que, todos os
anos, procuram, grupos ali, grupos aqui, se reunir, só
para lembrar a velha “Maria Fumaça”, que
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atravessava o Nordeste afora, beirando o rio, até
chegar o mar. Até discos foram gravados por
estes“ferroviários” sem ferrovia e sem trem. Sem
falar na canção de Fernando Brant e Milton
Nascimento, verdadeiro hino à epopéia que foi a
Bahia-Minas.
Ao longo da ferrovia foram surgindo cidades
como Carlos Chagas e a própria Nunuque.
Paralelamente à construção da Bahia-Minas,
um outro fluxo migratório se encaminharia para o
Nordeste de Minas, alguns para trabalharem na
própria obra ferroviária e a maior parte sem que se
tenha uma explicação razoável sobre esta migração.
Falamos dos “turcos”, nome genérico com
que, no Brasil, são designados todos os provenientes
do Oriente Médio e da Ásia Menor: sírios, libaneses,
iraquianos, turcos propriamente ditos, jordanianos e
palestinos.
Estes “turcos” exerceriam, como exercem até
hoje, influência importante na cultura regional e na
própria estrutura sócio-econômica de toda região.
Este afluxo ocorre no final do século 19 e
inicio deste século e antecede um outro aspecto
importante para o conhecimento da cultura regional:
a descoberta das minas de pedras semi-preciosas.
Isto ocorreu já na década de 30 quando um
outro aspecto tinha sido notado na região a
excelência de suas terras, propícias para a
agropecuária, notadamente a de corte, possibilitando
o surgimento de grandes núcleos fundiários e até o
nascimento de uma das empresas pioneiras na
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agroindústria, a FRIMUSA – Frigoríficos Mucuri
S/A, hoje já privada.
A extinção da Bahia-Minas no final dos anos
60 é uma ferida não assimilada pela população
tradicional da região e o melhor símbolo está na
locomotiva colocada num pedestal na praça mais
central de Teófilo Otoni.
Mas esta nostalgia do “trem” não é só física.
Ela é, principalmente , cultural, social e espiritual.
“Fantasmas e assombrações” de velhos ferroviários
continuam surgindo ainda, aqui e ali, trinta anos
após o fim da ferrovia. Do mesmo modo ,entre
Carlos Chagas e Nanuque, de vez em quando “ouvese o velho silvo da máquina a resfolegar e a soltar
fumaça”. E tem gente que diz acordar, ou o melhor,
viver ainda no “horário do trem”. Claro que são
pessoas que moram das pequenas estações
espalhadas entre Teófilo Otoni e Caravelas – Ponta
de Areia.
Além do “trem”, outro aspecto importante do
folclore regional é o boi. Região agropecuária por
excelência, o Mucuri criou toda uma “entourage” do
boi.
Há benzedores por toda a parte, aqueles que
conseguem fazer uma bicheira cair à distância ou
evitar que um veneno de cobra mate o animal. Sem
falar naqueles que destroem as “ervas”, plantas que,
se consumidas, envenenam o gado.
E há os “aboeiros”, também chamados de
“guieiros”, que conduzem o gado, bem como
aqueles que conhecem “as manhas” das vacas que
escondem o leite, por exemplo.
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O que poderíamos chamar de folclore de boi se
estende também a como matar o animal, como salgar
sua carne e criar a famosa e procurada “carne de sol”
de toda a região. Há todo um segredo neste trabalho,
que envolve o conhecimento da carne, o uso
apropriado do sol, a hora de retirar a “rama” do
estaleiro, o modo de guardar para não permitir a
entrada de bichos etc...
Uma manhã no mercado de Teófilo Otoni é
bem ilustrativa. Metade do espaço é ocupada por
carne e cada um dos feirantes procura explicar, a seu
modo, como está e como foi “fabricado” o seu
produto.
Ao lado da carne, queijos e requeijões,
fabricados dentro das técnicas profissionais,
passadas de geração para geração e que tornaram
famoso, por exemplo, o requeijão moreno, típico da
região, de casca dura mas mole por dentro, o que
exige uma perfeita “ciência do fervimento do leite e
da nata, da temperatura e da guarda do material.”
Nas últimas décadas, o Mucuri e, mais
especificamente, Teófilo Otoni, vem vivendo um
outro tipo de atividade sócio-econômica, com
reflexos imediatos na cultura popular. É o mercado
de pedras preciosas e semi-preciosas.
As esmeraldas, águas-marinhas, topázios,
crisólitas, alexandritas e outras pedras, grande parte
delas retiradas em lavras da região, criaram um
folclore. Onde por exemplo, achar uma região? Há
que se descobrir o “fiel” da pedra, pequenas
pedrinhas de minério que atualmente acompanham
o veio. Só que elas transformam em “fiel”.
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Diamante bom, por exemplo,aparece sempre
em lugar que caiu raio. Além disso, pra achar uma
bela esmeralda, há que se estar de coração puro. A
pedra dá sorte a quem possui, uma crença milenar
que vem ainda da Antiguidade e conservada até hoje
entre os garimpos do Nordeste de Minas, mas é
preciso estar preparado para encontrá-la.
O folclore da pedra vai além. Teófilo Otoni é
um exemplo. Há uma lingüística entre os vendedores
de pedras que tomam a praça principal da cidade,
para vender suas pedras, todos guardando em
pequenos papelotes, acolchoados de algodão. Estes
“cambalacheiros” são reconhecidos por suas
mochilas, alforjes ou bruacas.
Os semiólogos encontram um excelente
material para seus estudos só observando a
“linguagem física”, verdadeira arte de vender,
executada por estes profissionais mais, alem deles,
há ainda os ourives e lapidadores que usam técnicas,
seculares às vezes, no trabalho de “limpar”, burilar
e lapidar as pedras.
Deixando-se de lado esta cultura advinda de
fatores físicos a região do Mucuri, é preciso dizer, se
ressente de alguns fatores comuns em outras partes
do Estado. O congado é praticamente inexistente.
Em Teófilo Otoni, por exemplo, não há grupos de
congadeiros. Folias de Reis existem em pequena
quantidade aqui e ali e, curiosamente não temos
ocorrência
de
festas
de
“bois”,
que
presumivelmente, deveriam existir em quantidade.
Em compensação, o Mucuri é uma das regiões
onde mais se pratica a medicina popular à base de
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plantas. Nos mercados de Teófilo Otoni, Nanuque,
Frei Inocêncio e outros, o que não falta é raizeiro
com suas plantas e raízes.
Seria uma herança dos primeiros habitantes
indígenas?
Provavelmente, sim. E as respostas deveriam
nascer de pesquisas a serem feitas com certa
urgência, pois a região, tendo ficado completamente
isolada por séculos, é uma das mais virgens em
termos de conhecimentos sobre sua cultura popular.
Pouco ou quase nada se estudou ou se publicou
sobre o folclore do Mucuri, havendo um vasto
campo aberto a estudos. Por exemplo: o que restou
da cultura popular européia, principalmente
germânica na região? E o folclore do trem de ferro?
A cultura popular dos garimpos e assim por diante.
Muita coisa à espera de folcloristas.
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XIII
AS CAVALHADAS EM MATEUS LEME.
MARIA DE LOURDES DIAS REIS
Professora universitária, jornalista, autora de vários
livros, folclorista membro da Comissão Mineira de
Folclore. Reside em Belo Horizonte.
Uma das festividades mais comuns do folclore
brasileiro são as cavalhadas. Elas se manifestam em
várias regiões do Estado de Minas e se evidenciam
no oeste, com destaque para a cidade de Mateus
Leme.
Essa cavalhada existe há mais de cem anos em
Mateus Leme e vem passando de geração a geração
envolvendo
principalmente
duas
famílias
tradicionais da região: Saraiva Duarte e Diniz.
Segundo seus participantes, ela foi criada por um
morador do local, Chichico do Arrojo, que vivia nas
proximidades de Vinhático, vizinhança de
Esmeraldas.
A cavalhada é uma manifestação do folclore
brasileiro que foi trazida da Península Ibérica,
procurando lembras as lutas entre os cristãos e os
mourões que aconteciam na Idade Media. Dela
participaram apenas homens: 12 cavaleiros
representando os cristãos, vestidos de farda branca.
A única exceção é feita para a princesa Floripes,
filha do rei mouro, que, depois de convertida ao
cristianismo, passa a chamar-se Maria.
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No desenrolar das festividades, os cavaleiros
de cada um dos lados – mouros e cristãos – se
perfilam lado a lado, e cada uma dessas alas é
denominada “castelo”. Um cavaleiro mouro sai de
sua guarnição e parte a galope levando uma
mensagem para o rei cristão e volta com a resposta.
Depois, um cavaleiro cristão sai do mesmo modo e
leva sua mensagem para o rei mouro. Essas
mensagens são denominadas “embaixadas” e citam
versos em linguagem arcaica, muito marcada pelo
português primitivo, lembrando figuras como Rei
Carlos Magno, as terras de Espanha de Castela e as
costas da África.
Essa disputa das embaixadas dura um bom
tempo, e os cavaleiros procuram similar combate,
brandindo no ar suas espadas de verdade e dando
guinadas violentas com os cavalos. Os cavalos são
ricamente ornamentados com tiras de papel de seda,
de plástico colorido com flores de papel sobre a
cabeça.
Após as embaixadas, acontece no meio do
campo o encontro do Barão Miguel que é um nobre
mouro, pretendente à mão da filha do rei mouro.
Encontram-se nesta hora, a pé, o rei mouro, o rei
cristão, a princesa Floripes e seus pares. Dá-se o
pedido de casamento em formas de versos do Barão
Miguel. A princesa Floripes recusa o pedido e diz
gostar do rei cristão. O Barão tenta matar com um
punhal a princesa e é impedido pelo rei cristão que o
mata com um tiro. Dá-se a encenação com a
perfeição de simulação do drama, ficando o barão
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Miguel no chão, com sua farda caqui tingida de
vermelho.
Em seguida o rei cristão desfila de braços
dados com a princesa Floripes que se dirige para sua
carruagem e agora passa a vestir-se de azul , símbolo
de sua conversão.
Após a encenação, começa o “jogo das
argolinhas”, quando os dois grupos rivais se
preparam para arrebatar uma pequena argola de
ferro presa na corda de um varal. Cada cavaleiro
vem em disparada com uma lança toda enfeitada e
tenta tirar a argolinha. Se conseguir , recebe salvas
de palmas e tiros de foguetes. Em seguida, entrega a
argolinha a uma pessoa na assistência, que deposita
uma quantia em dinheiro na ponta da lança.
A cavalhada termina com a conversão do rei e
dos cavaleiros mouros que se confraternizam com os
cavaleiros cristãos e saem cavalgando em círculos
abanando um lenço branco para a platéia e dando
tiros para o alto.
Habitualmente, a cavalhada de Mateus Leme
coincide com a festa do padroeiro da cidade. Santo
Antônio, no segundo domingo do mês de junho e
atrai muitos turistas, curiosos e filhos da cidade.
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XIV
OS REMEIROS DO SÃO FRANCISCO:
TRABALHO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA.
ZANONI ROQUE NEVES
Mestre em antropologia, poeta e folclorista, membro
da Comissão de Folclore. Reside em Belo
Horizonte.

Travessia do São Francisco – São Romão

Os remeiros do rio São Francisco eram
trabalhadores das barcas de figuras já extintas, que
hoje são conhecidas também como “barcas de
carranca”. De vila em vila, de fazenda em fazenda,
os remeiros – considerados “os párias do rio” por
alguns autores – levavam nas barcas as mercadorias
que seus patrões vendiam aos beiradeiros: foi um
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trabalho ingente e insubstituível, especialmente ao
longo de um período em que as barcas de motor
eram desconhecidas na região (até os anos 50) e a
navegação a vapor insuficiente para dar conta das
necessidades do povo ribeirinho.
AS RELAÇÕES SOCIAIS DE TRABALHO
Os remeiros eram contratados por “viagem
redonda”. Na linguagem especifica de navegação,
esta expressão significa que o contrato de trabalho
só expira com o retor da embarcação ao porto da
origem. Em outras palavras, um contrato por viagem
redonda implica uma viagem de ida e volta. Para
uma viagem a Janúaria (MG), por exemplo, os
remeiros contratados em Juazeiro (BA), e que dali
partiam, deveriam ir ao porto de destino e retornar
a Juazeiro onde o contrato acabava. A duração da
viagem variava de acordo com as condições do
comercio ambulante e, obviamente, conforme o
ilinerário. Os barqueiros (proprietários das barcas)
ou seus prepostos (os encarregados) demandavam
aqueles portos onde as transações comerciais eram
mais rentáveis. Mas não só as cidades e vilas
estavam incluídas no circuito das barcas. Fazia-se o
comercio nas fazendas beira-rio e, até mesmo, com
tropeiros nas “passagens” do Médio São Francisco e
de seus afluentes navegáveis.
Ás vezes, os barqueiros optavam por esperar
que se ultimasse a produção de determinada
mercadoria, especialmente se tivesse bem cotada nas
vilas e povoados ribeirinhos. A rapadura, por
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exemplo. Durante alguns dias, aguardava-se a bordo
que se ultimasse a produção dos engenhos. Uma vez
adquirida a mercadoria, a barca seguia viagem,
operando o comércio.
Com referencia aos itinerários, os remeiros
criavam, uma terminologia para classifica-los. Uma
viagem de Juazeiro (BA) a Januária (MG)
demandava mais tempo. Os remeiros atribuíram-lhe
a denominação de “carreira grande”. De Juazeiro à
cidade de Santa Maria da Vitória (BA), a distância e
a duração da viagem eram menores : esse percurso,
eles chamavam de “meia carreira”. A viagem de
Juazeiro a Barreiras (BA), cidade situada às margens
do rio Grande, era considerada também como “meia
carreira”. Menos freqüentado pelas barcas em
virtude de razões comerciais, o percurso de Juazeiro
a Pirapora (MG) era o mais longo: eram 1.371 km a
percorrer, “arrastando vara”. Os remeiros criaram a
expressão “carreira inteira” para nomeá-lo. Esta
mesma expressão era também utilizada para
designar o percurso de Juazeiro a Januária.
Destarte, a duração de uma viagem a Santa
Maria da Vitória podia ser de 1 a 2 meses, a Januária,
de 3 a 5 meses. O comércio – a demora mais ou
menos prolongada em cada porto “para retalhar a
mercadoria”, nas fazendas, “para comprar a
produção” é que determinava o tempo de viagem (2)
A remuneração do trabalhador para uma
viagem de Juazeiro a Januária era evidentemente
maior do que para uma viagem a Santa Maria. Mas,
seja a “carreira grande”, seja para “meia carreira”, a
tripulação alugava-se por um tempo de trabalho não
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determinado previamente. No ato da contratação,
recebi a metade do salário; ao fim da viagem, a outra
metade.
Fomos também informados, por um exremeiro, de que os trabalhadores se alugavam nas
barcas “mais pela bóia”, isto é, o passado assumia
grande importância em face dos baixos salários
pagos pelos banqueiros (3). Durval Vieira de Aguiar
confirma, de certa forma, estas informações ao se
referir à “jacuba com a qual se barqueiros em uma
quantidade capaz de acalmar-lhes a grande sede e
soma de fadiga das viagens”. E esclarece a seguir.
“Desse agradável regalo, ninguém os priva, pois é
uma das primeiras condições de contrato ...” E
conclui categórico:”... sem o que mais um passo
dão.”(4).

ARTE E RESISTÊNCIA.
A arte produzida pelos remeiros refletia
igualmente a resistência às más condições de
trabalho. Sua sátira em versos era amplamente
difundida ao longo do rio: nas barcas, na “boca do
corgo” (na foz do rio Corrente), nos postos
ribeirinhos.
Richard Burton, viajante inglês do século
passado, assim se referiu àqueles trabalhadores:
“(...) Têm também o habito de hindu
carregador de liteiras que, quando
impertinente, improvisa canções acerca do
padrão”.
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Burton cita, pelo menos, um repentista de
renome com quem viajou no Médio São Francisco:
Manuel Felipe Barbosa, o Manuel das Moças ou
Barba de Veneno, que “improvisava versos
metrificados”, e cuja sátira se caracterizava pela
fluência e virulência (6).
Em seu texto antológico Rituais de Rebelião
no Sudeste da África, Max Gluckman cita canções
que os povos tribais daquela região entoavam contra
os seus governantes, sem, entretanto, questionarem
as instituições vigentes (7). Entre os mineiros, as
canções satíricas fustigavam os patrões que
violavam os contratos verbais de trabalho. Parece ser
universal a utilização de canções e versos para
veicular reivindicações das categorias de
trabalhadores e de outros grupos militantes. Nos
sindicatos e nas passeatas, podemos ouvir palavras
de ordem e reivindicações musicadas. Por exemplo:
‘Se o banqueiro não pagar/ o bancário vai parar...”
O diálogo em versos, abaixo transcrito,
colhido em entrevista, faz a crítica do barqueiro
sovina que, para evitar maiores despesas, impunha
aos trabalhadores de sua embarcação uma dieta à
base de peixe (especialmente, matrinxã), pescado
durante a viagem. Os versos satíricos foram
dirigidos pelos tripulantes da barca de Genuíno, o
patrão avaro, à tripulação da “Humaitá”:
“Humaitá, eu vou de rolo,
minha irmã.
Ando já com as juntas inchadas
Só de comer matrinxã ...”
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Com a mesma ironia, responderam os remeiros
da barca Humaitá:
“Matrinxã, tu olhas Genuíno
Que anda com a linha n’água
Somente te perseguindo
Comprou uma linha na Lapa
Pra dar de comer aos meninos !”
Cale aqui um esclarecimento. Apesar de fazer
parte da dieta dos remeiros, o peixe era um alimento
de interesse secundário, não consumido diariamente.
Acredita-se que seu valor nutritivo era limitado. Na
dura labuta dos remos e das varas, o que “dava
sustança” era o consumo das carnes de gado,
segundo nossos entrevistados.
A importância concedida pelos remeiros à
alimentação de maior teor calórico se justifica pela
própria natureza do trabalho: as barcas eram
movidas pela força física dos trabalhadores,
fazendo-se necessária a adequada reposição de
energia dispendida na extenuante faina diária.
Constamos anteriormente a importância que os
trabalhadores concediam à alimentação, inclusive à
jacuba – uma mistura de rapadura, farinha e água.
“Encostar para jacubar”, isto é, atracar a embarcação
para, em seguida, comer a jacuba, era um costume
diário, parte integrante das condições de trabalho,
conforme nossos entrevistados. Durval Vieira de
Aguiar, citado anteriormente, menciona a
possibilidade de paralisação do trabalho, caso essa
cláusula, combinada verbalmente, não fosse
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cumprida. Este fato é, a nosso ver, mais uma
comprovação da resistência cultural dos remeiros.
Cabe citar, com destaque, um adágio cujo
conteúdo servia, inclusive, como advertência ao
patrão que, porventura, tivesse o habito de racionar
a alimentação “O que não sobra, não chegou!” (9).
Integrado a cultura dos remeiros, este provérbio
orientava o seu posicionamento frente ao patrão
sovina. É importante enfatizar que os provérbios
resumem e consolidam princípios e idéias
fundamentais, vigentes nas diversas culturas.
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XV
A CULTURA DO POVO DO VALE DO
JEQUITINHONHA.
ANTONIO DE PAIVA MOURA.
Professor universitário, pesquisador da História da
Arte, vários livros publicados, membro da Comissão
Mineira de Folclore, reside em Belo Horizonte.

Artes popular Ulisses Chaves

Antes de falar das manifestações folclóricas no
Vale do Jequitinhonha pretendo, sem decepcionar os
leitores, abordar uma questão muito espinhosa. Ao
começar uma pesquisa sobre a arte popular, o
artesanato e as festas folclóricas daquela
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macrorregião de Minas, em 1986, sentia-me
constrangido. Pesquisa na área da cultura popular no
Jequitinhonha havia virado moeda. Estudantes do
Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte
espalharam-se por toda região. Fiquei muito tempo
a pensar na eficácia ou na importância de tanto
estudo. Por que pesquisam tanto? Será que esses
estudiosos pensam mesmo no objeto de suas
pesquisas ou elas serviriam apenas para alimentar a
vaidade dos pesquisadores? Creio que o prestigio e
o “status” dos cientistas acabaram por modificá-los.
Não há quem não queira ser rotulado de cientista ou
pesquisador. Daí que uma simples enquête, muitas
vezes, passa a ser chamada de pesquisa cientifica.
Prevenido contra o modismo, em 1987, fui
contratado pela CODEVALE, em convênio com a
FUNARTE, para coordenar uma equipe de pesquisa
e documentação para o Museu de Artesanato do
Vale do Jequitinhonha em Belo Horizonte.
Percorremos 3.600 quilômetros, visitando e
documentando artistas e artesãos das cidades de
Caraí, Itinga, Joaíma, Taiobeiras, Araçuaí, Minas
Novas, Itamarandiba. De volta a Belo Horizonte,
elaborei um relatório contendo informações
circunstânciais dos municípios; dados biográficos de
artistas e artesãos; materiais e instrumentos por eles
utilizados; aspectos sociais e estéticos da produção.
Os ceramistas, contudo, já estavam cansados
de informar para um e para outro a função de um
sabuco de milho; de um cuité para misturar as tintas,
um pano molhado para ajudar na modelagem; o
olho-de-boi (uma fruta) para polir as peças. Talvez
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estivessem cansados de perguntas desnecessárias
como: por que você faz um boizinho; por que o
dentista extraindo dentes; que significa um homem
com o bico de garrafa na boca? É aí que o artista
Ulisses Pereira Chaves revela sua indignação diante
dos inoportunos pesquisadores e diz textualmente:
“Vocês vêm aqui, perguntam tudo e nós vamos
respondendo. Vocês aprendem tudo com a gente;
levam o conhecimento e deixam a gente pior do que
encontraram. Agora eu não dou mais entrevista para
ninguém. Só para Deus”.
O relatório registra as diferenças entre a
microrregião mineradora de Diamantina que atraiu a
atenção dos grandes centros desde a época colonial
e o Médio Jequitinhonha, que permaneceu isolado,
sem estradas, comunicando-se internamente através
de um primitivo transporte fluvial, alternado pelo
cavalo de cela, pela tropa de burros e carros-de-bois.
A macrorregião do Vale do Jequitinhonha é
homogênia em um só ponto: a pobreza. A arte e o
artesanato do Vale do Jequitinhonha expostos em
museu não permitem fazer transparecer a realidade
da região. O fruidor ou espectador de manifestações
artísticas não pode induzir sobre a realidade social
que a produz. A riqueza técnica da arte popular do
Jequitinhonha é absolutamente contrária ao quadro
social vigente. Uma rica arte de um povo pobre.
O latifúndio para criação extensiva de gado de
corte quase não ocupa mão-de-obra. Também o
desmatamento e o reflorestamento para produção de
carvão oferecem um índice baixo de emprego. Alem
disso, essas atividades primárias empurram os
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pequenos proprietários e não proprietários para
terrenos impróprios para à agricultura e para as
periferias das cidades. A partir daí, as famílias são
desestruturadas, de vez que o homem, quase sempre,
procura trabalho provisório e complementar em São
Paulo, Sul de Minas e Zona da Mata Mineira, na
oportunidade da colheita de cana ou café. Muitos
não retornam, deixando as famílias em completa
miséria. De modo geral, a força de trabalho na região
tende a favorecer o trabalho artesanal, de vez que se
encontra fundamentada no trabalho familiar.
Segundo dados do IGAMG, das 267.000 pessoas
ocupadas , 201.500 são de categoria familiar, num
percentual de 75%. Apesar de 5% do pessoal
ocupado são assalariados. É, talvez, um dos casos
mais típicos de sociedade artesanal ou pré-industrial.
Se as origens do artesanato estão ligadas as
necessidades de abastecimento da própria região de
bens utilitários, hoje predominam o figurativismo e
o ornamental para a exportação.

FESTA DO ROSÁRIO.
Uma grande quantidade de vilas e cidades do
Vale do Jequitinhonha cultiva a Festa do Rosário. Os
sinais da cultura afro-brasileira na região são muito
fortes. Basta lembrar que a população negra da
cidade de Chapada do Norte equivale a 90%, branco
mesmo não existe no município.
Em 1986 tive a oportunidade de coordenar um
levantamento histórico e etnográfico das festas do
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Rosário do Alto Jequitinhonha, em convênio entre a
Comissão Mineira de Folclore e a FUNARTE,
compreendendo as cidades de Diamantina, Serro,
São Gonçalo do Rio Preto, Datas e Gouveia.
Constatamos que desde o final do séc.XIX a Festa
do Rosário de Diamantina sofreu um forte
envolvimento da Festa do Divino. No dizer dos
diamantinenses, a festa do Rosário embranqueceuse. É o que se constata em Datas e Gouveia também.
O mesmo não ocorre nas cidades do Serro e São
Gonçalo do Rio Preto, onde a participação e
cooperação dos brancos com a festa não afetaram
seu caráter negro.
A Festa do Rosário de Araçuaí foi amplamente
descrita e historiada por Frei Francisco van der Poel,
em “O Rosário dos homens pretos de Araçuaí”,
publicado pela Coordenadora de Cultura do Estado,
em 1981. Um bailado extraordinariamente vivo na
festa é o dos “Tamborzeiros”, com uma grande
variedade de coreografia e encenações dramáticas.
Itamarandiba, um tanto quanto preocupada
com os turistas e espectadores da festa, mudou a data
de 7 de outubro para o segundo domingo de julho.
Embora um pouco descaracterizada, assemelha-se à
Festa do Rosário do Serro.
A Festa do Rosário de Minas Novas é a que
guarda as mais expressivas tradições africanas.
Começa com a lavagem da Igreja com água do Rio
Fanado carregada na cabeça por pagadores de
promessas. Depois de enxuta a igreja, é servido o
tradicional angu aos lavadores, consistindo de farofa
de miúdo de porco, carne de sol e arroz. No dia 24

136
de junho, no encerramento da festa, não pode faltar
a “Banda de Taquara”, de Passa Bem. Os
instrumentos e indumentárias são confeccionadas
pelos componentes da banda, que não perdeu ainda
o caráter de congado.

FOLGUEDOS.
Entre os folguedos, o mais conhecido é o Boide-Janeiro, levado nas cidades de Almenara,
Itaobim, Jequitinhonha, Pedra Azul e Rubim. Tratase de evento natalino que se encerra em 6 de janeiro,
Dia de Reis. É notória a influência nordestina
transmitida pelo boi-de-reis, no ciclo natalino na
Bahia e Espírito Santo, descrito por Melo de Morais
Filho em “Festas e Tradições na Bahia”.
Além do Boi-de-Janeiro, na Festa do Rosário
de Minas Novas sai o “Boi-me-deu” e na Festa do
Divino do Serro sai o “Boi-de-balaio” ou “BoiMarruê”.
Está bem claro que este relato resume apenas
alguns fatos de cultura popular do Vale do
Jequitinhonha. Embora amplamente pesquisada, ela
permanece inacessível, distante dos verdadeiros
interessados em seus resultados.
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XVI
O FOLCLORE EM GUAXUPÉ, SUL DE
MINAS.
MOACYR COSTA FERREIRA
Professor universitário, folclorista, pesquisador,
autor de vários livros, destacando-se o Dicionário de
...?, Membro da C.M.F...?, reside em Guaxupé –
MG.

Nossa Senhora das Dores de Guaxupé
primeiramente e, depois, simplesmente Guaxupé,
cidade das abelhas, desde a sua origem apresentou
sempre um folclore bastante vasto, com vários das
características próprias das cidades do sudeste
mineiro.
Sabemos que o Folclore estuda a cultura
popular ; canções, estórias, festas, supertições,
ciência popular, provérbios, enigmas etc. E Guaxupé
apresenta tudo isso, com as transformações relativas
à época, que, com o passar do tempo, vem, aos
poucos, esmorecendo, tornando-se uma cidade
moderna e progressista.
Mesmo assim, não deixa de ser apaixonante
fazer um estudo sobre seus principais fatos
folclóricos, incluindo-se aí um pouco de história.
Dentre as várias festas ocorridas na cidade,
desde há muito tempo, citamos: comemoração da
cidade, festa de S.Sebastião, festa de Santa Cruz,
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festa de N. S. da Aparecida e do Rosário, além das
festas juninas, do carnaval e das orquídeas,
somando-se a estas comemorações da Semana Santa
e Páscoa, Natal e Ano Novo.

FESTA DA CIDADE.
Comemora-se o aniversário da cidade a 1º de
junho de cada ano (sua emancipação se deu no dia
1º de junho de 1912). Realizam-se geralmente, neste
dia, desfiles escolares e de carros alegóricos,
atrações folclóricas, exposições e os mais variados
divertimentos.
Sempre que mais um aniversário da cidade
transcorre, idéias inúmeras nos povoam a mente,
reconstituindo-nos os antigos tempos, com suas
lendas, seus costumes e descrições narradas por
pessoas de mais idade.

OUTRAS FESTAS.
Festas que se realizam na cidade, desde os
primórdios de sua formação:
Festa de São Sebastião: ocorrida 20 de janeiro.
Antigamente, se realizava diante da Igreja de N.S.
das Dores, hoje em outros locais.
Festa de Santa Cruz: ocorrida no bairro de
Santa Cruz, terminando no dia três de maio. Muita
gente se transfere ao bairro, em ônibus ou em
condições próprias, ou mesmo a pé, a fim de assistir
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ao oficio religioso, acompanhar o leilão e participar
das diversas atrações.
Festa de N.S. da Aparecida: realizada sempre
no mês de agosto, sendo a festa no dia 15 (muitas
vezes, o último dia da festa é transferido para um
domingo, para haver haver mais participação do
povo). É festa muito concorrida.
Festa do Rosário: realizada no mês de outubro,
com mais ânimo em tempos passados. Inicialmente,
era festa dos pretos.
Estas festas, cuja renda é geralmente revertida
para a Igreja, marcam a vida popular da cidade, são
muito antigas e todas elas apresentam mais ou
menos o mesmo aspecto: há um ou mais festeiros,
que organizam a festa e são responsáveis pelo
recebimento das prendas (doces, biscoitos, bolos,
bebidas, ovos, aves, leiloes, cabritos, bezerros e
gado em geral). Durante nove noites em que há rezas
(novenas) e leiloes, o povo se acumula em uma
praça, onde se armam barracas para o leilão, bar e
diversões. Aí aparecem jogos, brincadeiras, bebidas
e salgados, pipoca e algodão doce, pirulitos, etc... As
prendas ou donativos arrematados no leilão (cestas e
cartuchos com doces, pratos de bolo, frango assado,
quartos de leitos etc.). Há também o “coreto”, onde
funciona a banda de música, grande animação da
festa; modernamente são montados serviços de altofalantes e aparelhos de som.
No último dia realiza-se a procissão em louvor
ao padroeiro, faz-se leilão de gado, bezerros,
novilhos e carneiros ganhos nas fazendas, são
arrematados pelos interessados. Nestas festas, não
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faltam os jogos de artifício, principalmente foguetes
e divertimentos próprios da região. Antigamente, a
hora dos fogos era esperada com grande expectativa,
onde o fogueteiro José Pelintra apresentava a sua
arte em pirotécnica.
Festa da Coroação: São também dignas de
notas as celebrações que se realizavam durante o
mês de maio, na Catedral de Guaxupé, referente à
coroação de N.S. das Dores, padroeira da cidade.
(Ainda existem estas cerimônias nos dias de hoje, se
bem que com matizes um pouco diferentes).
Coloca-se a imagem da santa na frente do
altar-mór e no alto, mantendo-se uma escada de
madeira de cada lado, por onde as meninas sobem
para coroa-la.
Meninas, com idades que variam de cinco a
dez anos, sobem, em fila, pelas escadas laterais e,
entoando cânticos próprios à vista de centenas de
pessoas, realizam a cerimônia.
“Minha mãe eu bem quisera
Possuir imenso tesouro
Para dar-vos neste dia
Uma linda coroa de ouro!”
A primeira de uma das filas coloca a coroa na
cabeça da imagem, e a primeira da outra fila, a palma
em sua mão.
Alguns anos atrás, as garotas se trajavam com
vestido comprido branco e usavam asas brancas de
pato, bem abertas e bem tratadas, dando a idéia de
anjos subindo ao céu.(Costumava-se dizer: Festa dos
Anjos). Hoje apenas usam vestido branco longo. O
acontecimento se dava após a reza da tarde,

141
diariamente, havendo distribuição de doces pela
família da menina que coroava. Atualmente, realizase aos sábados, domingos e feriados.
Procissão de Corpus Christi: Esta procissão
sempre foi muito concorrida na cidade, tradição
portuguesa e enorme demonstração de fé,
transmitida através de séculos. Nesse dia, que cai
numa quinta-feira do mês de junho, as ruas são
enfeitadas com ramos, bambus e flores e, das janelas
das casas, pendem belas toalhas bordadas e colchas
coloridas.
Outras cidades mineiras tradicionais seguem
também este costume, como Ouro Preto, em que o
povo, em grande massa, acompanha, com devoção,
as procissões católicas.
Festa das Orquídeas: Realizada desde 1952,
anualmente, na cidade de Guaxupé, é promovida
pelo Núcleo de Orquidófilos local, no mês de julho.
Consta de exposição de flores e folhagens e
apresentação de números folclóricos, bandas e
vários divertimentos populares. Além de grande
numero de orquidófilos, muitos artistas são trazidos
à cidade, fazendo com que a festa fique conhecida
em todo o Brasil.
Festas Juninas: As festas do mês de junho
(Santo Antônio, São João e São Pedro), realizadas
no inverno, não só em Guaxupé, mas também em
várias outras cidades do interior, têm origem
portuguesa e constam, principalmente, de
erguimento de mastro, fogueiras, sortes, cantos e
danças, sendo o aspecto urbano diferente do rural.
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A origem de taís festas, segundo alguns
autores, vem de antes do cristianismo, dos cultos
orgíacos da Ásia e da África antigas, sendo as
fogueiras de São João consideradas como
reminiscência das piras simbólicas das festas
eneanas orientais, em que o hemisfério setentrional
se celebrava o solstício do verão (para nós, é o
inverno).
Muitas lendas se formaram com relação aos
santos, como, por exemplo, Sto Antônio é o “Santo
Casamenteiro”, S. João ligado a vários tipos de
sortes e S. Pedro, o “Porteiro de Céu”, sendo todos
comemorados mais ou menos nos mesmos moldes
(com fogueiras, mastros, rezas e fogos), aquecendo
o inverno de nossas noites juninas.
No meio rural, as festas são geralmente na
véspera, com elevação de mastro, reza, fogueiras,
fogos, danças e quitutes, não faltando o célebre
quentão. Preparam-se os doces e bolos, reza-se o
terço e se ergue o mastro, à frente da casa do festeiro,
onde oscila a bandeira com a efígie do santo
considerado.
Ao escurecer, ateia-se fogo às fogueiras e
afinam-se os violões, preparam-se os balões, os
fogos de bengala, os rojões e buscapés. Mais tarde,
ao declinar das fogueiras, são assadas grandes
quantidades de batata-doce, cará e mandioca, não
faltando a célebre “caninha”.
Após as danças e brincadeiras, os participantes
vão consultar o “livro de destino”; aí vêm as “sortes”
mais variadas: uma para se saber quem se casará no
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presente ano, outras para descobrir quem não vai
chegar ao próximo etc.

CARNAVAL
O Carnaval é uma festa eminentemente
carioca, mas já se verifica bastante animação nesse
folguedo popular em várias cidades do Brasil. É o
caso de Guaxupé, onde o carnaval já ganhou nome,
transportando para cá quantidade de pessoas nos
dias dos festejos momescos: Tanto o corso, como os
bailes são animadíssimos, com a presença de muitos
blocos, fantasias, carros alegóricos e escolas de
samba.
As origens do carnaval se perdem na
antigüidade: os gregos os romanos já o celebravam
muitos anos de Cristo. O carnaval brasileiro se
originou do entrudo português, que dominou o
Brasil Colonial até 1889; consistia em brincadeiras
violentas e dionisíacas, cujas tendências começaram
a decair depois da 1ª República, passando a adquirir
o caráter de espetáculo.
No carnaval brasileiro cruzam-se duas linhas
básicas: a dionisíaca, com liberdade para cantar,
dançar e embriagar-se, e o apolínea, com o objetivo
de dar espetáculos, com sua música e suas roupas
coloridas.
Os festejos de Momo em Guaxupé pertencem
sempre a esta segunda linha, animados com blocos,
cordões, ranchos e escolas de samba. Muitas

144
manifestações das décadas de 30 e 40 permaneceram
na história do carnaval da cidade como o
aparecimento do Zé Pereira, banda comandada pelo
barbeiro Pedro Ziti, os bailes do Clube Guaxupé, da
Associação Atlética e da Sociedade Pio Damião,
fizeram época os desfiles de carros, o bloco das
Bicancas e outros.
Ultimamente, têm surgido ricas e vistosas
escolas de samba, principalmente depois de 1970,
nada ficando a dever para as famosas escolas. Entre
elas, podemos citar. Amadores do Ritmo, Ala
Jovem, Unidos de Bagdá, etc.

COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO.
As comemorações festivas do Natal vêm da
remota Idade Média, apresentando diferentes
conotações, conforme região.
Em Guaxupé, desde os tempos de vila, se
celebra o Natal com armação de presépios e com a
realização das festas folclóricas, chamadas Pastoris,
festas de Reis, Reisados, Folias de Reis, além de
outras.
O presépio reproduz o local e as figuras que
assistiram ao nascimento de Cristo e parece ter
surgido com São Francisco de Assis, em 1223. A
difusão do presépio se fez inicialmente pelas ordens
religiosas.
Os primeiros lares guaxupeanos geralmente
ostentavam trabalhosos presépios, diariamente
visitados pelos vizinhos e pelos viajantes.
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Modernamente, a árvore de Natal veio
substituir quase por completo o presépio, sempre
muito enfeitada com bolas coloridas e lâmpadas
elétricas.
O Pastoril era um folguedo natalino muito
popular nos anos passados; compunha-se de um
grupo de 12 ou mais meninas ou mocinhas, dividido
em dois cordões: o azul e o encarnado, cores
ostentadas nas vestes (faixas, aventais, saias, blusas
ou boleros). Essas “pastorinhas”, encenando o
presépio vivo, juntavam-se às figuras clássicas do
Evangelho, visitando os presépios da cidade. As
jovens, vestidas de pastoras, apresentavam danças e
cantigas próprias da época, de origem portuguesa.
“Que luzes são aquelas
que vêem da parte do mar?
São os três Reis do Oriente
que Jesus vêm louvar”
Existiram também as célebres companhias de
Pastores, sendo que uma das mais famosas era
comandada por Manoel Luciano Vieira e Antônio
Ferreira Leite (segundo o Prof. Sebastião de Sá) e,
vindo dos lados da “Prata”, alcançavam os mais
longínquos recantos da vila de Nossa Senhora das
Dores de Guaxupé, com suas cantorias e à procura
de dádivas.
A Folia de Reis (Companhia de Reis), fato
folclórico mais comum, desde os velhos tempos, no
município de Guaxupé, ainda hoje perdura,
principalmente no meio rural. De estrutura bem
variável, desde as mais simples, com apenas os
tocadores e o bandeireiro, às mais completas, com
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farto conjunto instrumental (sanfona, violas,
cavaquinhos, violões, chocalhos, pandeiros,
triângulos, bumbos, caixas e taróis) e os palhaços,
curiosos e brincalhões. Estes realizam acrobacias,
danças e brincadeiras, a fim de atraírem numerosa
assistência, que os ajuda com donativos.
A Folia de Reis costuma sair alguns dias antes
do Natal, dando-se a chegada no dia de janeiro (dia
de Reis), com grande festa, promovida devido aos
fundos levantados durante as visitas aos presépios e
as residências, em geral em fazendas vizinhas;
muitas Folias chegam até às ruas perimetrais da
cidade. No tempo de Guaxupé-Vila, as Folias
andavam por todas as ruas, levando a sua bandeira a
todos os lares.
Sua cantoria inicial é a saudação aos que a
recebem, seguindo-se a louvação ao Menino-Jesus,
agradecimento e despedida. A Folia entoa cânticos
próprios mas, muitas vezes, se referem ao
nascimento de Cristo e a visita dos Magos,
aparecendo ainda outros temas, baseando nos
Testamentos.
A Folia é organizada, em geral, em
conseqüência de promessa, tendo, depois, obrigação
de sair durante sete anos, seguidos ou não. É
formada por um grupo de cantadores e
instrumentistas acompanhados de um ou dois
palhaços (os bonecos ou bastiões). O embaixador
“tira” a cantoria e dirige o grupo de foliões.
A comemoração de Ano Novo, uma das festas
mais antiga do mundo, existiu em Guaxupé desde a
sua fundação.
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A celebração sempre começa na véspera;
ninguém dormia cedo (segundo a crença, só teria
venturas quem estivesse acordado na passagem do
ano) e, para esperar o Ano Novo, preparava-se a
ceia, onde toda a família se reunia e orava junto ao
Presépio. À meia-noite, todos se abraçavam e se
beijavam, desejando uns aos outros felicidades. No
dia seguinte, trocavam-se as visitas costumeiras,
sendo considerado como ofensa deixar de visitar um
parente ou amigo nesse dia.
As supertições relativas ao Ano Novo sempre
existiram no Município, muitas delas ainda em voga
em vários lugares do Brasil, como por exemplo:
- Para que o Ano Novo comece bem
iluminado, deve-se acender as luzes de toda a
casa;
- As pessoas devem ter às mãos, à meia-noite,
uma bolsa de dinheiro, a fim de passarem o ano
inteiro com bastante recurso;
- Deve-se colocar roupa nova no dia primeiro
de janeiro para que isto aconteça durante todo o ano;
- Abrir a porta da rua sempre às meias horas,
porque é a partir da meia hora que o ponteiro sobe,
indicando o subir na “vida”;
- De qualquer fruta que se comer no “dia-deano”, deve-se guardar o caroço, para servir de
chamamento de dinheiro;
- Para se ter um ano feliz se recomenda vestir
roupa cor amarela ou usar adornos desta cor no
dia de Ano Novo.
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OUTRAS MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS.
Não podemos deixar de citar também os
antigos bailados folclóricos do Município, tais como
Reisado, Congada e o Caiapó.
O Reisado se origina das festas de Reis ou
Reisadas Portuguesas, denominando-se, entre nós,
Reisado, um grupo de pessoas que canta e dança na
véspera e dia de Reis (seis de janeiro).
Constavam os Reisados de Guaxupé de um
cortejo de pedintes, cantando versos religiosos ou
humorísticos, como os autos sacros com motivos da
História de Cristo, como a maioria desses bailados.
No ciclo natalino, cantavam e dançavam, sob
o ritmo da sanfona (ou harmônica), dos adufes e das
caixas de guerra (ou zabumba), sendo vários os seus
participantes: rei, rainha, secretário, guias e contraguias, mestre, mestra e contra-mestra, Mateus,
palhaço, lira, embaixadores e embaixatrizes,
governador, estrela, índio e sereia.
O folguedo consistia numa série de episódios:
o pedido de abrição de porta (pedindo licença ao
dono da casa para entrarem), a louvação ao chefe da
casa, a louvação ao Divino, as marchas de entrada e
de saída, a ceia e, por fim, a despedida.
Os trajes são alegres e coloridos, enfeitados
com espelhinhos, vidrilhos, lantejoulas e aljôfares,
que enchem os saiotes xadrezados e as capas de
cetim.
A Congada (congada ou congo) é um auto
popular brasileiro de motivação africana,
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representado em todo País e comum no Sul de
Minas. Um dos bailados mais notáveis, sendo uma
verdadeira confraria religiosa, dirigida por “rei” e
tendo como padroeiro São Benedito.
A Congada é o teatro popular de rua,
representando a secular porfia entre cristãos e
mouros, sendo um atrativo das festas de fim de ano
em Guaxupé de antigamente; as apresentações se
davam em frente da Igreja de Nossa Senhora de
Rosário.
Os elementos de formação da congada foram:
coroação dos Reis de Congo, Préstitos e
embaixadas, mostrando reminiscência de bailado
guerreiro e da Rainha Ginga (defensora da
autonomia do seu reinado contra os portugueses).
O terno da Congada, para a representação da
Embaixada, divide-se em dois grupos distintos: os
cristãos, chefiados pelo imperador Carlos Magno (o
primeiro rei e “rei do congo”) e os adversários, os
Mouros, comandados por Ferrabrás, distinguindo-se
o embaixador pela sua capa vermelha.
O Caiapó é uma espécie de dança dramática
encontrada no Sul de Minas e no Estado de São
Paulo. Era antigamente visto no Município de
Guaxupé, sendo representado por um grupo de doze
elementos: Curumi, Cacique e dez dançadores.
Usavam indumentária indígena: máscaras com
penachos, pintadas de cores bizarras, camisetas e
calções, sobre os quais colocavam um saiote de
palha. Na cintura, uma faixa de barbante trançado,
com pequenas penas coloridas, atravessadas.
Andavam descalços, portando jarreteiras e
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tornozeleiras de pernas. (Os grupos existentes hoje
têm o mesmo tipo de vestimenta).
Com exceção do Curumi e do Cacique, todos
empunhavam arco e flecha, para acompanhar o
ritmo do tambor; os instrumentos musicais, além do
tambor, eram a caixa, o pandeiro e o reco-reco.
Durante a apresentação, o Curumi (menino)
fingia estar sendo perseguido por inimigos brancos
e caía morto, cercado pelos companheiros. O
cacique (tuxuaua) defumava-o e o ressuscitava,
fazendo papel de pagé.

SABEDORIA POPULAR.
Compreende um conjunto de frases feitas que
passam, oralmente, de geração em geração; é a
sabedoria popular ou sabença acumulada através da
observação. Estão neste caso os provérbios, os
fenômenos relacionados com a astronomia,
metereologia, medicina etc, que têm bastante
importância
no
Município
de
Guaxupé,
principalmente ligados ao homem do campo:

PROVÉRBIOS.
Os provérbios, ou ditos populares, sempre
estiveram na boca de nossa gente; são máximas
encontradas na literatura oral, expressas por poucas
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palavras. Exemplos de alguns muito ouvidos, tanto
na cidade como nas fazendas.
- Eixo apertado faz o carro cantar.
- Quem não tem cão, caça com gato.
- Onde vai o rei, vai a corte.
- Um homem prevenido vale por dois.
- Cuidado com o andor que o santo é de
barro
- Quem vê cara não vê coração.
- A corda quebra pelo lado mais fraco.
- Cão que ladra não morde.
- Macaco velho não cai de galho seco.
- Ninguém é profeta em sua terra.
- Pé de galinha não mata pinto.
- Quem diz o quer, ouve o que não quer.
- Voz do povo, voz de Deus.
- Deus dá o frio conforme a lã.
- Praga de urubu magro não mata cavalo
gordo.
- Quando a cabeça não pensa o coração que
paga.
- Primeiro a obrigação, depois a devoção.
- A fala é de prata e o silêncio é de ouro.

CIENCIA POPULAR.
Na ciência popular ou folclórica, são
explorados fatos relativos à Medicina e ao
Curandeirismo, à Botânica, à Astronomia e à
Metereologia.

152
Estes casos de sabedoria popular ou sabença
sempre foram encontrados, principalmente entre as
populações interioranas e nas zonas rurais, não
fugindo o município de Guaxupé a esta regra.
A Medicina Popular ou folclórica representa
no Brasil influência das culturas indígena, africana e
portuguesa. Ao índio, devemos o reconhecimento de
muitas plantas medicinais; a influência do negro é
marcante no que se relaciona com o sobrenatural,
usando recursos mágicos e rezas.
Antigamente, a Medicina era exercida pelos
barbeiros, pelos jesuítas e aprendizes de boticário.
Barbeiro era o indivíduo leigo que além de cortar o
cabelo e fazer a barba, praticava a pequena cirurgia,
isto é, sangrava, escarifava, aplicava ventosas
sanguessugas, clisteres e arrancava dentes.
Está presente a Medicina Popular em toda a
parte, principalmente no meio rural, onde proliferam
os curandeiros e rezadores mesmo nos dias de hoje.
A este caráter místico se aliam vários recursos
naturais, notadamente os apresentados pela
fitologia. Conhecemos, desde há muito, a enorme
contribuição da flora medicinal, cujas virtudes eram
já ensinadas pelos nossos aborígenes. Na Medicina
Espiritual, as plantas têm as mesmas propriedades
curativas que na Medicina material. Todos
conhecem as propriedades curativas das plantas,
usadas geralmente em forma de chás, cozimentos,
mingaus, sumos, banhos e esfregações.
Principais plantas medicinais encontradas em
Guaxupé e região: sementes de mamão, abóbora e
morango, contra verminose; folhas de erva cidreira,
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para febre, dor de cabeça e calmante; flores de
camomila, como antiespasmódico; folhas de
goiabeira, para desinteria; folhas de hortelã, para
gripe; folhas de eucalipto, também para gripe;
marcela, para dor de barriga; alho, como antifebril;
chuchu, como anti-hipertensivo, etc.
Com relação à Metereologia e à Astronomia
folclórica, as condições e os fenômenos
atmosféricos sempre interessaram à nossa gente,
notadamente a da zona rural, geralmente mais
procurada com as safras e o desenvolvimento das
plantações. Fatores atmosféricos e astronômicos,
como as fases da Lua, sempre influenciaram na
agricultura e induziram o homem da roça a criar
métodos de plantio de cultivo, além de fazê-lo
inventar formas mágicas para “fazer chover”,
“amainar tempestades”, proteger contra raios e
outros.
Nas fazendas do Município de Guaxupé,
sempre foram observadas orações especiais
dedicadas a alguns santos, como São José, os
desfiles penitenciais com cânticos peditórios, as
“misericórdias” rogativas, o ato de molhar o pé dos
cruzeiros etc, costumes destinados a pedir chuva,
principalmente nas ocasiões em que as plantas dela
mais precisam. Formam-se enormes procissões,
geralmente com mulheres e crianças que, levando
inúmeras vasilhas cheias de água, vão molhar o pé
das cruzes que, porventura, existam na região.
Para evitar o excesso de chuva, as tempestades,
os granizos e os raios, usam-se rezas, ensalmos e
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promessas à Sta. Clara e a S. Jerônimo, além da
queima de palha benta do Domingo de Ramos.
A Lua, nas crendices populares, tem influência
decisiva sobre uma série de fenômenos fisiológicos,
animais e vegetais. Há numerosas crendices
relacionadas com as operações agrícolas,
afirmando-se que umas são favoráveis e outras
prejudiciais, conforme a fase lunar. O corte da
madeira e do bambu deve ser na minguante para
evitar que carunchem ou que rachem. O homem da
roça tem época certa para o plantio e para a colheita,
como também para fazer vários serviços, porem já
constatado, cientificamente, que o luar exerce
alguma influencia sobre os fenômenos da floração e
da frutificação, havendo diferença quanto aos
resultados obtidos, na semeadura ou no plantio, com
lua-cheia ou nos quartos-minguante e crescente.

ARTESANATO DE GUAXUPÉ.
O artesanato guaxupeano consta de trabalhos
em madeira, cerâmica, lata, palha, bambu, alem de
trançados, tecidos e bordados os mais variados.
Os marceneiros da cidade sempre cuidaram
muito bem de trabalhos em madeira, tais as mobílias
em geral, mesas, bancos e cadeiras, além de peças
artísticas, como arcas entalhadas e outras.
Com relação à cerâmica, já existiu em maior
proporção na cidade e arredores (olarias), com a
produção de tijolos, telhas,moringas, talhas e vasos.
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Com bambu são confeccionados balaios,
balainhos, cestas, peneiras, abonos, artesanato mais
encontradiço na zona rural e nos arredores da cidade.
O artesanato em couro sempre foi famoso na
cidade, onde seleiros habilidosos fazem bolsas,
malas, arreios etc., e os sapateiros verdadeiras obras
de arte.
Em latoaria, são fabricadas vasilhas para
cereais e líquidos, lamparinas, regadores, canecos,
diversos tipos de latas para leite e mantimentos,
além de outros utensílios metálicos.
Vários tipos de bordados e trançados sempre
foram confeccionados por hábeis mãos femininas,
empregando os mais variados pontos. Também as
rendas, o filé e o tricô encontram inúmeros
aficcionados na cidade.
Não podemos deixar de apreciar, da mesma
forma, o importante e paciencioso trabalho dos
alfaiates, das costureiras, das cabeleireiras, dos
sapateiros remendões etc., verdadeiros artesãos do
interior.
A fiação e a tecelagem manuais, com uso de
teares primitivos, já tiveram importante papel no
município, sendo hoje raridade. Por este processo se
confeccionavam tecidos para roupa e cobertas de
variados matizes, usando-se fios de lã ou algodão e
lã.
A arte de tecer, como também a fiação, é uma
das mais antigas, sendo conhecida desde tempos préhistóricos, dando origem a várias outras artes. A
principal característica de um tecido é ser composto
de duas ordens de fios, que se entrecruzam; os que
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ficam ao comprido no tear formam a urdidura e os
fios atravessados, a trama.
Neste trabalho, a tecedeira enrola o fio no fuso,
formando maçarocas e os novelos, usando uma roda
grande tocada por um pedal, a roca. O fio antes de
entrar no tear, passa pela urdideira, cuja quantidade
determina o tamanho do tecido. A lançadeira de
“chicote” é de acordo com o tamanho do tear ;
(Chicote é o conjunto de puxar a corda para tecer).
Em quase todas as fazendas do município
existiam as famosas “tecedeiras”; na própria fazenda
se criava o carneiro, que era tosqueado em épocas
próprias; então a lã era muito bem lavado e depois
fiada e tingida, estando pronta para ir ao tear, de
onde, em pouco tempo, saíam cobertas de cores
variadas e muito apreciadas por todos.

CULINÁRIA DE GUAXUPÉ.
Os pratos típicos da cidade e do município,
bastante influenciados por São Paulo (o município
de Guaxupé faz divisa com Tapiratiba, no Estado de
São Paulo), são os seguintes:
Feijão com arroz, tutu de feijão com couve e
torresmo, picadinho de carne com quiabo, angu de
fubá de milho, carne de vaca, carne de porco e vários
tipos de legumes.
Grande variedades de biscoitos (sendo o
principal o de polvilho), bolos (como o de fubá) e de
doces, tanto de cortar (de leite, de goiaba, de banana
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etc.,) como em calda (de goiaba, pêssego, marmelo
etc.), sempre existiram em todo o município.
São também muito usados, principalmente na
cidade, pratos de origem italiana e Síria
representando grande parte da população
guaxupeana.
Como bebidas, as principais são: café,
aguardente, ambos produzidos no município.
Antigamente, o milho era triturado nos
monjolos, a fim de se obter o fubá para o angu e os
bolos, passando-se depois a usar os moinhos,
inicialmente os tocados pela água e depois, os
elétricos. Os biscoitos, roscas e Paes caseiros eram
assados em fornos especiais, geralmente feitos fora
de casa, chamados de “forno caipira”, não faltando
em nenhuma fazenda.
Em anos que já se vão longe, devido ao ciclo
do café, as fazendas do município prosperaram
bastante, com importante influência no folclore,
fator que atualmente se acha bem modificado, com
muitos trabalhadores morando na cidade e que vão
para as fazendas de manhã e voltam à tarde (os
chamados “bóias-frias”).
O artesanato da alimentação se acha muito
modificado devido à industrialização, cujos
produtos são conhecidos a grande distância, citandose o caso dos queijos, da manteiga e dos diversos
tipos de doces.
Frutas e legumes do município:
FRUTAS: abacate, abacaxi, ameixa (nêspera),
amora, araçá, ananás, ata, banana, caqui, carambola,
cidra, figo, goiaba, guabiroba, jaboticaba, jambo,
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laranja-lima, limão, maçãzinha, maracujá, marmelo,
melancia, melão, moranguinho, pêra d’água,
pêssego, pinhão, pitanga, romã, tangerina, uva.
LEGUMES: abóbora, alface, batata-doce,
cenoura, couve, couve-flor, morango, nabo,
rabanete, repolho, salsa.

VOCABULÁRIO REGIONAL
Água morna – expressão que designa
individuo fraco
Arranchar – acampar
Banzé – desordem
Boneca – espiga de milho
Breganhar – trocar
Cacunda – costas
Cadê? – que é de, onde está
Capiau – caipira
Catinga – mau cheiro
Cavocor – enxadão
Chupim – parasita
Corgo – córrego
Diacho – diabo, amolação
Esganação – guia
Farofa – gabolice
Grana – dinheiro
Inté – até
Jacá – cesto
Levado – peralta
Moda – cantiga da viola
Pajem – moça ou menina que olha criança
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Pito – repreensão
Rabeira – trás (ficar na rabeira: ficar para trás)
Sapeca – levado
Supimpa – ótimo
Toada – ritmo
Tutu – virado de feijão, dinheiro
Varar – atravessar (varar a noite, atravessar a
noite)
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XVII
O CONGADO EM CONSELHEIRO
LAFAIETE.
SEBASTIÃO GERALDO BREGUÊZ
Mestrado em Comunicação, professor universitário,
sócio correspondente do Comitê de Folclore do
Instituto Panamericano e Geografia e História,
folclorista membro da Comissão Mineira de
Folclore, Reside em Belo Horizonte.

Congada Conselheiro Lafaiete

Dia Municipal do Folclore foi comemorado
no último dia 21, em Conselheiro Lafaiete, a 96
quilômetros de Belo Horizonte, com a apresentação
de 25 bandas de Congado,além de bandas de Belo
Horizonte, Congonhas, Belo Vale, Carandaí,
Caranaíba, Itaverava, Lamim, Senhora de Oliveira,
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Barbacena, Santa dos Montes, Rio Melo e Resende
Costa.
O encontro, que é uma tradição na cidade,
começou com o hasteamento das bandeiras, às 9h.,
entre as quais a do Brasil, Minas Gerais, Conselheiro
Lafaiete e de Nossa Senhora do Rosário. Foi em
frente ao prédio da Prefeitura Municipal. O prefeito
Arnaldo Penna recepcionou os congadeiros, e cada
grupo se apresentou, um a um, num dos mais belos
espetáculos coreográficos de folclore mineiro de
origem negra. Essa reunião de congadeiros, em
julho, acontece em Lafaiete desde 1977; desta vez
foi o XVI Festival de Congado de Lafaiete, em
homenagem ao Dia Municipal do Folclore. O desfile
terminou às 15h, e os gongadeiros se reuniram para
almoçar e contar suas histórias.
A fé e a devoção aos santos negros da Igreja
Católica como São Bendito, Santa Efigênia, Nossa
Senhora Aparecida ou Nossa Senhora do Rosário
são o elemento fundamental que une os congadeiros
de todo Brasil. O coroamento da festa, em Lafaiete,
foi a realização da Missa Conga na igreja de Nossa
Senhora da Conceição. Após a missa, o prefeito
entregou aos congadeiros troféus que simbolizam a
presença negra em nossa cultura. Aproveitando a
oportunidade, farei algumas considerações sobre as
questões teóricas do folclore do congado.
O estudo dos elementos que hoje formam o
campo do folclore teve, por muitos séculos, a
denominação de antiguidades populares e,
posteriormente, tradições populares.
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“Tudo o que é folclórico é popular, mas nem
tudo o que é popular é folclórico”. Esta é a distinção
é válida é valida e já alerta sobre a má utilização do
termo folclore para designar manifestações culturais
que não são folclóricas. A sabedoria do povo é
formada por traços e complexos culturais, mas nem
tudo é folclore.
Povo, em folclore, corresponde aos não
beneficiados pelo conhecimento e estudo da cultura
erudita, oficial, transmitida na escola e difundida
através do circuito cultural dos mass-média (jornais,
revistas, livros, cinema, televisão, rádio), ou seja,
corresponde aos que possuem uma cultura não
dirigida, empírica, espontânea, transmitida através
das gerações pela palavra e pelo exemplo, suscetível
de modificações não impostas, mas decorrentes da
dinâmica cultural peculiar às classes populares. É a
cultura que guarda pontos de renda e de rendendê,
que modela as figuras de barro e de madeira, trança
fibras de redes, conta estórias, brinca de roda, dança
nos congados e bate bastões no Moçambique,
conhece as ervas medicinais, canta folhetos de
cordel, louva os seus santos , arma arapucas no mato
para caçar, usa tremalhos e jererês, tem supertições
e crendices, procura no céu, na lua e nas estrelas os
rumos de sua lavoura e de sua vida, lê os ventos e as
nuvens, conversa com mamulengos, toca-viola,
percute a gogô.
O congado é uma das manifestações do
folclore que herdamos do negro que veio para o
Brasil no período da colonização trabalhar ; primeiro
no ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste e depois na
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mineração em Minas Gerais e Goiás. Esses negros
eram povos que possuíam, em seu próprio bojo,
nações com línguas, dialetos e culturas diferentes
uma das outras. Divididos em dois grandes grupos –
sudaneses e bantos – localizavam-se, na maior parte
, em região litorânea da África. Os sudaneses (fântis,
êxantes, jejes, fons, hauçás, fulas, mandingas,
iorubas ou nagôs – alguns organizados com
poderosos reinos) estavam localizados na faixa do
golfo da Guiné do Sudão. Os bantos (angolas,
congos, cabindas, bengalas, moçambiques, mavuas,
angicos etc.) moravam no Rio Congo até a
contracosta no Oceano Índico.
Para nós é importante o estudo dos bantos, pois
é graças a eles que temos a origem do Congado. Eles
se concentraram, principalmente, em Minas Gerais,
na época da mineração de ouro e diamantes e
também participaram da lavoura cafeeira. Aqui, eles
se organizaram em torno de Irmandades de Nossa
Senhora do Rosário, que é a sua santa protetora e à
qual é dedicada a maioria de suas festas religiosas.
O Congado se estrutura a partir da devoção e
fé em Nossa Senhora do Rosário e outros santos
negros de confissão católica. A partir daí se organiza
todo conjunto de bandas com suas danças, suas
músicas, suas vestimentas, suas crenças, sua
hierarquia social. É essa devoção o ponto de união
de toda a irmandade religiosa e política dos
membros do grupo. A estrutura social do povo
africano em seu estado de origem na África, antes de
ser trazido para cá como escravo. Existe aí um certo
sentimento de nostalgia, mas também de revolta e
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conciliação. É uma das mais bonitas e ricas
manifestações do folclore brasileiro. Basta ver a
apresentação das 41 bandas em Conselheiro Lafaiete
no dia 19 de julho.
Segundo o capitão de Congo, Lindolfo
Anselmo Lobo – hoje Presidente do Diretório
Regional de Folclore da Microrregião do Vale do
Paraopeba e que dirige a guarda mais antiga de
Conselheiro Lafaiete, o congado em Lafaiete foi
introduzido pelos negros que trabalharam na
mineração de ouro nesta localidade no século XVIII.
Eles chegaram a erigir sua própria igreja – a de
Nossa Senhora da Conceição de Passagem de
Queluz, que data de 1774. Ali, eles fazem festas
tradicionais de Nossa Senhora do Rosário, em 09 de
agosto, e também nas comemorações da abolição da
escravatura, no 13 de maio. O congado existente é
de tipo marujo que é uma das variantes da
manifestação original. Usam a espada em lugar do
bastão típico do moçambique e têm os seguintes
instrumentos musicais pandeiros, reco-recos,
machite, caixas, tamborins e sanfonas. Apenas duas
violas são ornamentadas com fitas coloridas. Os
ritmos dominantes são dobrado, dobradinho,
caboclinho, marcha grave, marcha picada, chula,
batuquinho, caboclo velho, Santa Rita. A coreógrafa
apresenta grande variação de sistemas de bailado
face aos ritmos. O dobrado caracteriza-se por uma
dança mais pulada, usando-se apenas os pés sem
balancear o corpo. O dobradinho não apresenta
diferenças significativas com relação ao dobrado, o
mesmo acontecendo com o caboclinho. A marcha
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grave é lenta, com balanço de corpo, indo para frente
e retrocedendo, enquanto a marcha picada acelera o
ritmo.chula é um tipo de bailado em ritmo de
marcha, mas flexionando os joelhos. No batuquinho,
as alas postam-se a frente, cruzando as fileiras, e a
ala troca de posição da esquerda para a direita,
havendo fluxo de retorno. No bailado caboclo velho,
as duas alas o executam dando-lhes as costas e
balanceando o corpo. Santa Rita lembra o
batuquinho. As alas se defrontam e jogam as pernas
para a frente, alternadamente. Os pés dançantes de
uma fileira quase chegam a tocar os da outra.
As cantigas dos congados de Lafaiete
apresentam-se em formas de dísticos e quadras, onde
há uma parte para o solo ou tema lançado pelo
mestre ou capitão. Às vezes, uma estrofe dura longo
tempo, o que poderá parecer monótono, para quem
ouve, mas é um ritmo envolvente para quem
participa. Há improvisações, dependendo da
habilidade do capitão ou mestre. As cantigas
incorporam elementos histórico-cultural do negro,
expressando também religiosidade, trabalho e vida
cotidiana.
Observa-se também uma grande seqüência de
temas no sistema de apresentação de uma Guarda. À
chegada, canta pedindo licença. Prossegue cantando
e dançando durante o ritual de oferecimento de sua
bandeira para ser beijada, com uma simples
genuflexão. Em seguida, a Guarda faz
demonstrações mais livres de suas cantigas, bailados
e ritmos parando para descansar antes da
alimentação que lhe será oferecida. Diante do
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alimento, canta pedindo que o mesmo seja
abençoado pelo santo e, depois da refeição, a Guarda
agradece também cantando. Encerra suas praticas
com orações, aclamações e cantigas de despedida.
O ritual dos festejos de Nossa Senhora do
Rosário em Lafaiete obedece aos seguintes itens:
uma dia antes da festa – a tradição era oito dias –
levanta-se o mastro com a bandeira que traz a
estampa de Nossa Senhora do Rosário, em frente à
igreja. O mastro é levantado para que “todos saibam
que haverá a festa”. Seu comprimento varia,
medindo geralmente cinco metros. O mastro é o
marco, a referência. Para levanta-lo forma-se a
Guarda, que pode estar uniformizada ou não, e
processa-se o ritual. O capitão recebe a bandeira,
coloca-a no mastro, que é levantado com rezas,
danças e cantos. Em seguida, o mastro é tocado pelas
espadas e acendem-se velas ao seu redor. O valor do
levantamento do mastro é um traço cultural cujas
raízes e significado são mais presentes às
consciências, perdendo-se na memória coletiva.
No dia da festa, pela manha, a Guarda busca os
Reis do Congo em suas residências, cantando,
dançando, batendo seus instrumentos, fazendo com
os reis brancos do ano ou festeiros. Todos se reúnem
em frente à igreja. Há uma exibição coreográfica da
Guarda e de outras convidadas, trocas de
cumprimento e embaixadas.
É servido o almoço para os congadeiros,
atuando esse traço da comensalidade como elemento
catalizador da solidariedade e comunhão entre os
membros. Antes do almoço, processa-se a bênção
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dos alimentos pelo Capitão da Guarda. Após o
almoço, há descanso e novas exibições da Guarda.
De tardinha, realiza-se uma missa
acompanhada de uma procissão. Durante a missa são
coroadas os novos reis congos do ano que recebem
a coroa de seus predecessores.
O encerramento da festa tem seu ponto
culminante na procissão em que os congados se
encarregam de conduzir o andor de Nossa Senhora
do Rosário. Durante o cortejo, a Guarda canta mas
não toca os instrumentos. Rezam-se orações e cantos
religiosos específicos dos congados.
Como subcultura do folclore, os congados
necessitam ser entendidos como matéria viva,
inseridos no processo histórico de mudança social.
Com o tempo, tendem a perder suas características
mágico-religiosas e aspectos míticos. Há aí o
processo de adaptação a novas formas propostas
pela sociedade em mudança. A tendência é
proceder-se à descaracterização progressiva dos
congados face às implicações geradas pela
industrialização, urbanização e secularização –
implicações produzidas pelo processo de
desenvolvimento sócio-econômico.
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FINALMENTE, UM LIVRO QUE FALA DO
FOLCLORE EM MINAS.
DOMINGOS DINZ
Presidente da Comissão Mineira de Folclore,
reside em Belo Horizonte.
MARTINS, Saul – O FOLCLORE EM
MINAS GERAIS – 2ª edição ampliada e revista –
capa e ilustração de Sandra Bianchi – Editora da
Universidade de Minas Gerais (UFMG), Belo
Horizonte,1991, 128 pp.
No país das Gerais, muitas são as Minas,
Minas dos sertões e das veredas. Da fluvialidade do
São Francisco. Minas das cerâmicas do
Jequitinhonha, dos cerrados nas planícies do
Triângulo. Dos montes redondos cobertos de
cafezais no Sul. Dos picos e vales da Zona da Mata.
Minas pastoril, Minas metalúrgica – “coração de
ouro em peito de ferro”. – Minas barroca, Minas
Urbana, Minas Indústria.
E nestas Minas, o homem e sua cultura vasta e
vária. Cultura que se multiplica e se divide em
variantes. A cultura do povo, que não se adquire nas
escolas nem nos livros.
É desta cultura que o mestre Saul Martins nos
fala neste livro. Com simplicidade de sertanejo das
barrancas do “Velho Chico” e experiência de muitos
anos de pesquisas de sala de aula, o autor nos pega
pela mão e nos revela o mundo encantado do
Folclore. Primeiro, faz questão de dizer que não há
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folclore “de”, mas “em” , pois o folclore é, antes de
tudo, universal. Depois nos mostra Minas e suas
regiões e sua história, para, em seguida, chegar aos
componentes culturais do Folclore. Detém-se na tão
discutida “mineiridade”. Com o peso de mais de 40
anos de sala de aula, coloca em propriedade o
Folclore na Escola. Com mestria vai desvendando o
intricado e maravilhoso mundo do legado popular.
A linguagem, os localismos, as frases feitas, a magia
dos mitos, das lendas, dos casos e dos contos, a
sabedoria dos provérbios. Fala das danças
folclóricas ainda hoje viva na alma lúdica do povo.
Fala das folias de Santos Reis e das congados, ou
reinado de Nossa Senhora do Rosário – fortes
expressões da cultura afro-brasileira cristalizada na
mineração. A religiosidade popular, aquela que não
está nos livros litúrgicos das igrejas. Com Saul,
penetramos nos caminhos estéticos da arte e
artesanato populares. Depois, a culinária e seu
tempero de deixar água na boca. O turismo e o
folclore – sua relação dialética. O mundo da criança
no folclore infantil. Suas brincadeiras, suas cantigas
de roda. A gente nunca deixa de ser criança. O
esplendor das festas do Divino. As crendices e
supertições. A medicina caseira tão útil em qualquer
lar. Até o dia da mentira, indo-se fundo às suas
origens.
E sendo muitas as Minas, difícil é saber-lhes
todas as festas e épocas. Então o autor nos dá o
calendário, de janeiro a dezembro, com os dias e
locais das manifestações folclóricas de maior
incidência. Destinado a estudiosos e professores,
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para facilitar as consultas, há o índice analítico e
remissivo.
E a artista plástica Sandra Bianchi se junta ao
mestre Saul para enriquecer iconograficamente o
livro com suas ilustrações. A capa por exemplo, é
um primor, a simbologia da bandeira da Folia do
Divino se cristaliza na pomba vermelhinha, o
vermelho que nos lembra o sangue, fonte primeira
da vida.
Pode-se dizer, sem embargo de erro, que
FOLCLORE EM MINAS GERAIS é a medida certa
da sistematização das manifestações folclóricas que
ocorrem no território mineiro. Por certo, não é uma
obra completa onde o assunto se esgota. É um frasco
de extratos da cultura do povo que vem pôr termo
em tantos equívocos que se vêem por aí nas
chamadas pesquisas escolares na área de Folclore.
Destina-se a todos os estudantes de 1º e 2º graus, a
professores, jornalistas e a quantos se dedicam às
pesquisas sobre o assunto.
- É o livro – diz Saul Martins.
Falar do autor aqui em Minas Gerais é chover
no molhado, posto que todos o conhecem. Mestre
Saul, o guru de nós todos, fundador da Comissão
Mineira de Folclore juntamente com o inesquecível
Aires da Mata Machado Filho e outros folcloristas.
FOLCLORE EM MINAS GERAIS, editado
pela UFMG, foi lançado quarta-feira, dia 27 de
novembro p.p., às 20:00h., na Livraria Líber, à Av.
do Contorno, 7461. Em homenagem ao folclorista
Saul Martins, o Grupo Folclórico Aruanda
apresentou dois números de seu repertório.

171
Obviamente a Dança do São Gonçalo e o Carneiro,
lá das barrancas do “Velho Chico”.
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