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Comissão Mineira de Folclore: sessenta e
cinco anos movida pelo prazer de pensar e
conversar
A Comissão Mineira de Folclore celebrou, no dia 19 de fevereiro
deste ano de 2012, sessenta e cinco anos de atenção ao saber
popular em Minas Gerais transmitido por relações pessoais. Celebrou e continua a celebração.
Ao examinar o percurso, surpreendemo-nos com a alegria e a
boa vontade que marcou este percurso e nos obrigamos a preparar a grande celebração do Centenário daqui a 35 anos. Isto é
prova de uma grande confiança na sobrevivência do existir em
Minas e confiar no saber das relações que nos identificam.
Há que insistir. Viver em Minas Gerais é herdar uma missão histórica de interpretar o Brasil e sua herança no processo de expansão da Europa para as periferias do mundo. Do Brasil, das
Américas, da África Subsaariana, da Oceania, enfim, de todas as
regiões que desconheciam formas de estado e trocas econômicas monetarizadas. Minas Gerais detém esse segredo como marca
das relações espaciais que ensejou.
Mitos literários tais como Uraguai, Caramuru ou Acaiaca haviam
de brotar da imaginação criadora do viver em Minas, espaço
interiorizado de extração do ouro como equivalente geral de
trocas e do diamante para o luxo das cortes. O ter riquezas escondidas no âmago da terra faz do ser ou do viver mineiro conhecedor de códigos secretos das relações de dominação, segregação, confiança e desconfiança. Cria também a ciência de
que as riquezas não existem sem mercadorias. Elas somente
servem para troca necessária ao provimento da subsistência.
Produção de riqueza e de equivalentes de troca externos ao
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escambo, criam o comércio como setor de atividade, ensejam
relações abstratas escondidas no cálculo, nas burocracias, nos
expedientes de dominação e manifestas nas obras de civilização.
Vianna Moog, em Bandeirantes e Pioneiros, conclui sua obra pondo no centro da conversa dois espaços de celebração de civilizações brotadas dessa expansão da Europa para as periferias do
mundo: “a romaria ao monumento a Lincoln em Washington” e a
tudo que se refere a ele, lugar em que foi sacrificado, lugarejo
em que nasceu; enfim repete-se a via sacra de construção de
uma identidade nacional naquilo em que ela exibe sua face
heroica. Quanto ao Brasil, o autor descobre o centro desse paralelo em Minas Gerais.
Inverno ou verão, primavera ou outono, com sol ou com
chuva, floresçam ou não floresçam os jacarandás, em
Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas do Campo, São
João D’el Rei, é raro não haver um ou outro observador
em contemplação emotiva das obras que o Aleijadinho
andou semeando por Minas Gerais, na segunda metade
do século XVIII.
Trata-se de uma imagem feliz, no sentido em que Gaston
Bachelard emprega esse termo em A poética do Espaço. O culto
a Lincoln sintetiza a saga da configuração no espaço da forma de
ocupação da América do Norte e Aleijadinho a do Brasil.
Moog visualiza dois momentos na vida de Antônio Francisco de
Lisboa que demarcam sua forma de criar. No primeiro, saudável,
está disposto a questionar a forma de dominação da gênese das
relações sociais em Minas. No segundo, achacado pela doença
que lhe dificulta movimentos, trata-se de transcender. Aceitar a
vida e criar desconhecendo a dor. Temos o Aleijadinho colonizado na primeira fase e o Aleijadinho crioulo, na segunda. No colonizado, o sofrimento se esconde na busca do prazer e da contestação à ordem vigente; no crioulo, ele se manifesta na

6

transcendência criação como superação da dor. Eis Minas, Eis o
Brasil e suas contradições.
A Universidade Federal de Minas Gerais, berço da Comissão Mineira de Folclore, se responsabilizou pela divulgação dessa imagem feliz, especialmente a partir do Festival de Inverno, inaugurado no ano de 1967, em Ouro Preto. A ideia da Festa Total se
inspirou na festa barroca. Celebrou-se Aleijadinho. Profetas se
disseminaram, na Escola de Arquitetura, no Plambel – Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -, e no Campus
da Pampulha. O momento ao Aleijadinho, desenhado por Sílvio
de Vasconcelos domina soberano a praça principal em frente à
Reitoria da UFMG.
Em 1977, celebrava-se o cinquentenário de fundação da Universidade. Escolheu-se o professor Washington Peluso Albino de
Souza – diretor da Escola de Direito e membro da Comissão Mineira de Folclore – para uma das palestras comemorativas da
data. O conferencista intitulou seu pronunciamento “As lições
das vilas e das cidades de Minas Gerais” e se deteve em “A formação de uma “Consciência Mineira” por suas “Vilas” e cidades.” Foi oportunidade para o espírito irrequieto de Washington
Albino produzir estudo em profundidade sobre “A ideologia do
Barroco Mineiro”; “Aleijadinho: símbolo de cultura autônoma” e
“Presença de Aleijadinho”, ensaios em que exibe o gênio criativo do professor.
Esta edição comemorativa dos 65 anos de fundação da Comissão
Mineira de Folclore celebra os estudos dos fundadores e também a memória dos estudiosos do saber popular em Minas que
já se foram, mas cuja contribuição permanecerá para sempre
para todos os estudiosos interessados em compreender Minas
em sua diversidade e busca de símbolos interpretativos de sua
unidade como “cultura autônoma”.
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A presente edição reúne artigos sobre os membros fundadores
e artigos sobre temas refletindo as atividades dos membros atuais da Comissão Mineira de Folclore.
Apontamentos biográficos dos membros fundadores, até a página 53, já foram publicados anteriormente em jornais e no boletim Carranca, em comemoração ao cinquentenário da Comissão Mineira de Folclore. Os demais artigos e depoimentos, a
partir da página 55 são inéditos.
Esperamos que os leitores leiam com prazer o que está impresso, como resposta ao prazer que marcou a elaboração de todos
os ensaios aqui registrados. Com efeito, a única remuneração
dada a cada autor, foi o prazer de dizer, o prazer de escrever e o
prazer de ver o dizer registrado nesta revista. Nada passou pelo
mercado, nada foi financiado. Portanto, nada foi feito com trabalho, apenas como atividade intelectual.
José Moreira de Souza
Presidente
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Comissão Mineira de Folclore - 65 anos
Monumento ao Aleijadinho - Praça da Reitoria da UFMG
Criação do professor Sílvio de Carvalho Vasconcelos
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Legado de outros membros
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Cinquentenário da Comissão Mineira de Folclore
Saul Martins
Em dezembro de 1947, o Ministro Renato Almeida criou a Comissão Nacional de Folclore e, através deste organismo, conseguiu reunir todos os folcloristas brasileiros e ainda torná-los íntimos, fraternos, assim como irmãos. Na época, éramos cerca de
quatrocentos. Sem dúvida alguma, esta é a enorme dívida que o
Folclore tem para com Renato Almeida.
(Um dado surpreendente: o professor Sebastião Rocha desempenha papel idêntico, pois reúne os folcloristas de todas as regiões do país, através do informativo Carranca, inclusive uns poucos desertores de nossas fileiras.)
Criada a Comissão Nacional, Renato convidou amigos, e os tinha
de sobra no Brasil, para fundar as comissões regionais. Minas
Gerais foi o primeiro estado da Federação a atendê-lo, e fez isto
precisamente no dia de hoje, há cinquenta anos aqui em Belo
Horizonte, no auditório do Conservatório Mineiro de Música.
Com efeito, um grupo de vinte e oito intelectuais, liderados por
Aires da Mata Machado Filho, fundou a Comissão Mineira de
Folclore. Entre os fundadores, além de Aires, havia nomes ilustres, de notório saber, tais como Levindo Lambert, João Camilo
de Oliveira Torres, Henriqueta Lisboa, Heli Menegale, Flausino
Valle, João Dornas Filho, Levi Braga, Nelson de Sena e Tabajara
Pedroso. Dos vinte e oito, sobrevivem dois: Lúcia Machado de
Almeida e Saul Martins.
Inspirados e coordenados por Renato, seguiram-se os congressos, em número de sete, a partir de 1951 – o primeiro teve apoio
e honrosa presença de Getúlio Vargas, então presidente da República. A delegação de Minas constituiu-se de Aires, Lúcia, Antônio Joaquim de Almeida, João Dornas e Saul Martins. Foi uma
semana de alegre e proveitosa convivência. O congresso de 1954,
internacional, realizou-se na cidade de São Paulo, como parte
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dos festejos do IV Centenário. Fui o único representante da Comissão Mineira. Acompanhado de minha esposa, voamos pela
primeira vez, e o fizemos em avião da Panair. Apesar de tão
pequena, foi um sucesso a representação de Minas Gerais; levei
comigo o Pipiripau, então armado no Parque Ibirapuera por seu
próprio inventor, Raimundo Machado de Azevedo. O presépio
significou a maior atração do Congresso. Para vê-lo em pleno
funcionamento, além de brasileiros de todas as partes, desfilaram representantes de trinta e dois países estrangeiros.
Fora o presépio, exibi diversas afinações de viola, por intermédio de violeiro da família Salgado, detentora do segredo do feitio das afamadas violas de Queluz, cidade mineira que passou a
se chamar Conselheiro Lafaiete.
O último congresso, sob inspiração e apoio de Renato Almeida,
realizou-se em Brasília, agora com a presença de Aires, Carlos
Felipe, Romeu Sabará e Saul Martins. Tive a honra, na qualidade
de membro, de compor o Conselho Organizador, também representei o Estado de Minas Gerais no Congresso por designação de S. Exª, Governador Rondon Pacheco, e ainda o painel
intitulado Arte e Artesanato Folclóricos, tendo por debatedores
Regina Lacerda e Mário Ypiranga Monteiro, respectivamente de
Goiânia e Manaus. O texto do painel deu origem ao Caderno nº
10, de igual título, editado pela Funarte.
Os museus de folclore eram metas perseguidas por folcloristas
de todas as comissões estaduais, dada sua importância cultural,
válidos como laboratórios para análise de cultura comparada,
além do interesse turístico. O nosso museu nasceu dessa preocupação científica e sua organização e abertura aconteceu durante o governo Magalhães Pinto, com decidido apoio da Secretaria de Estado do Trabalho. Instalou-se modestamente numa
sala do prédio onde se encontra a atual Biblioteca Pública, na
Praça da Liberdade. Não foram poucos os acidentes de percurso
no decorrer do tempo. Encontra-se hoje em Vespasiano instalado no andar superior de um sobrado neocolonial, muito visitado
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e admirado. Cumpre bem sua finalidade. Agora mesmo, um grupo de professores da Associação dos Aposentados e Pensionistas da UFMG planeja para março uma ida a Vespasiano com o
propósito de visitar o museu, que se tornou atração nacional.
A abertura para a comunidade estudantil do Centro de Informações Folclóricas marcou época áurea da Comissão Mineira de
Folclore. O fichário esplêndido, minucioso e bem organizado,
obra notável que demandou exaustivo esforço e competência
de nosso inteligente colega, professor Antônio de Paiva Moura,
logo atraiu estudantes e cientistas sociais, particularmente
etnólogos que iam ao Centro para obter informações. A retomada malandra do imóvel que ocupávamos na Rua dos Carijós nº
150 dificultou o crescimento que se fazia célere da Instituição,
A falta de sede própria foi e será causa de todos os embaraços ao
progresso da CMFL.
Apesar dos óbices, que foram muitos, a Comissão Mineira de
Folclore cresceu. E cresceu sobretudo por duas razões, a união
de seus membros e alternância no poder, segundo judiciosa afirmação do nosso companheiro professor Domingos Diniz. Nestes cinquenta anos, pela ordem, foram presidentes: Aires da
Mata Machado Filho, Saul Martins, Carlos Felipe, Antônio de
Paiva Moura, Domingos Diniz e Sebastião Rocha.
Não tem conta o número de cursos e palestras que nós, os membros da Comissão, oferecemos à comunidade, e sempre o fizemos gratuitamente, aqui na Capital e no interior do Estado – Juiz
de Fora, Pirapora, Montes Claros, Ouro Preto, Pedro Leopoldo,
Sete Lagoas, Vespasiano, Pouso Alegre, Curvelo, Guaxupé, Teófilo
Otoni, Barroso, Uberlândia, Passos, João Monlevade, Ferros,
Campo Belo, Serro, Patos de Minas, Igarapé, Viçosa, Januária,
Diamantina, Governador Valadares, Ponte Nova, entre muitas
cidades. Os dois primeiros cursos realizaram-se nesta Capital ,
sob regência de Aires, destinados respectivamente, aos mem-

bros fundadores e à União Estadual de Estudantes. Este último
contou com a minha participação.
Coordenamos trinta e três semanas de folclore, várias exposições de artesanato, arte popular e brinquedos da lúdica infantil
e adulta. Promovemos uma festa nacional aqui em Belo Horizonte, em 1976. Editamos alguns suplementos no Jornal Minas
Gerais, dezoito Boletins e mais de setenta livros que resultaram
da análise de pesquisa de campo. O primeiro levantamento bastante longo e dificultoso, a respeito do congado em Minas Gerais, ocorreu em 1949, sob direção de Aires, auxiliado por Pedro
Galery e Saul Martins. Assinale-se que tudo era gravado em enormes rolos de fita magnética, os quais foram entregues à Rádio
Inconfidência, que patrocinara o evento.
A Comissão Mineira se fez representar no VIII Congresso Brasileiro de Folclore, reunido em Salvador, Bahia, de 12 a 16 de dezembro de 1995, pelos folcloristas Domingos Diniz e Sebastião
Rocha.
Por iniciativa editorial e esforço da atual diretoria, com apoio do
Grupo Pitágoras e da Gráfica e Editora Cultura, está circulando o
informativo Carranca, já em seu número 30.
E hoje estamos iniciando o Curso de Pós-graduação – Especialização em Folclore e Cultura Popular o primeiro a ser realizado
no Brasil, graças ao apoio do Centro Universitário Newton Paiva.
Viva a Comissão Mineira de Folclore!
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 1998.

COMISSÃO MINEIRA DE FOLCLORE:
Breve histórico
Antônio de Paiva Moura

Nas comemorações do Dia Internacional do
Folclore, 22 de agosto, a Comissão Mineira
de Folclore promove sua Vigésima Sexta
Semana do Folclore em Belo Horizonte, com
o apoio da Secretaria da Cultura, Imprensa
Oficial, Belotur, Sesc/ AR-MG, Sesi Minas,
Federação dos Congados de Nossa Senhora
do Rosário de Minas Gerais e da Federação
Espirita e Umbandista de Minas Gerais. Dada
a sua formação histórica, tendo em vista
principalmente a fase do Ciclo do Ouro, o
Folclore mineiro é considerado um dos mais
ricos do Brasil, identificado que é por
influências diversas e marcantes. Muitos
aspectos de manifestações culturais
brasileiras estão ainda para serem
movimentados, vistos, analisados,
preservados. Esta edição especial sobre o
Folclore, notadamente o mineiro, é mais um
passo nesse caminho.
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A Comissão Mineira de Folclore surgiu em um momento de transformações históricas profundas. O fim da Segunda Guerra Mundial
signifi-cou a constatação de uma nova relação de poder entre as
superpotências com substituição dos influenciadores sobre as nações subalternas. Os países periféricos, também chamados Terceiro Mundo, foram persuadidos no sentido de substituir as culturas
tradicionais pela modernização.Verifica-se uma deturpação das
culturas nacionais e regionais. Foi a partir dessa realidade que a
UNESCO (United. Nations Educational Scientifie and Cultural
Organization) procurou criar organismos que atuassem na área de
estudos científicos do folclore. No Brasil foi criado c IBECC (Instituto Brasileiro’ de Educação, Ciência e Cultura), filiado à UNESCO,
ligado ao Ministério das Relações Exteriores Dentro de suas finalidades o IBECC criou a Comissão Nacional de Folclore, como coordenadora das Comissões Estaduais de Folclore. Foi nesse sentido
que, em 19 de fevereiro de 1948, foi instalada a Comissão Mineira
de Folclore, que ainda conta com cinco sócios vivos: Antônio Joaquin
de Almeida, Levindo Lambert, Lúcia Machado de Almeida, Sílvio
do Amaral Moreira e Saul Martins.
A primeira gestão administrativa foi presidida por Aires da Mata
Machado Filho, de 1948 a 1980. Além dos fundadores já citados o
presidente contou com a colaboração de estudiosos e literatos Ilustres como Angélica de Resende Garcia, Edelweis Teixeira, Flausíno
Rodrigues Vale, Franklim de Sales, Henriqueta Lisboa, João Camilo
de Oliveira Torres, João Domas Filho, Levi Braga, Manoel Ambrósio
Júnior. “O secretário executivo, nessa gestão, foi o dedicado
folclorista” Saul Martins. As questões pertinentes ao folclore regional de Minas Gerais e o tratamento científico da disciplina estiveram presentes em congressos e certames realizados em todo o País.
A Comissão Mineira de Folclore é um instituto aglutinador de estudiosos de Ciências Sociais que escolheram como .material os fenômenos folclóricos. O colegiado inter-universitário configurado na
Assembléia Geral da Comissão Mineira de Folclore foi crescendo
de 1948 a 1980, tendo recrutado profissionais como: Alice Inês de
Oliveira e Silva, Antônio de Oliveira Melo, Antônio Henrique Weitzel,
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Armando de Paula, Carlos Felipe de Melo Marques Horta, Cristina
Miranda Mata Machado, David de Carvalho, Domingos Diniz, Fani
Martins Anício, Gilgal Gonçalves, Hermes de Paula, João Naves de
Melo, José Alaor Bueno de Paiva, José do Patrocínio Filho, José
Moreira de Souza, José Gonçalves de Souza, Jupyra Duffles
Barreto, Lázaro Barreto. Lázaro Francisco da’ Silva, Miaria
Aparecida Correia de Castro, Maria José Colares Moreira. Marina
Avelar Sena, Mari’ Stela Tristão, Milene Coutinho Maurício, Nélson Figueiredo, Orvile Colombo de Conti, Paulo César Vale, Romeu
Sabará da Silva, Sebastião Geraldo Breguez, Sebastião Rocha,
Vinicius Raimundo Peçanha, Waldemar de Moura Santos, Wilson
de Lima Bastos e Washington Peluso Albino.
Em 1954, o governador de Minas Gerais Juscelino Kubitschek, firmou um convênio com o IBECC que foi aprovado pela Assembleia
Legislativa do Estado. O referido convenio, que ainda continua em
vigor, estipula a competência cientifica e técnica da CMFI, nas questões que envolvem a cultura popular e o folclore, no âmbito do território do Estado de Minas Gerais.
De 1980 a 1983 a Presidência da Comissão Mineira de Folclore
esteve a cargo do folclorista Saul Martins. Respeitável catedrático
e cientista social, foi em sua gestão que a Comissão Mineira de
Folclore recebeu do governo estadual uma sede na Rua dos Carijós,
150, onde permaneceu de 1982 até 1986. Foi naquela oportunidade
que ali foi instalado o Museu de Folclore “ Saul Martins” e o Centro
de Informações Folclóricas. Nessa gestão passaram a ser associados da CMFI mais quatro pesquisadores de folclore: Antônio de
Paiva Moura, Edeimar Massote, Francisco van der Poel e Zanoni
Roque Neves.
De 1983 a 1986, a presidência esteve a cargo do professor e estudioso de folclore, jornalista Carlos Felipe de Melo Marques Horta.
Sua preocupação principal foi a de caracterizar e fortalecer a instituição realizando seminários de debates sobre filosofia da instituição e sobre a sua própria conduta dentro do momento em que vivemos. Carlos Felipe bem como seus auxiliares de Diretoria se esfor-
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çaram no sentido de preparar a instituição no enfrentamento da
atualidade e do futuro. Mais quatro estudiosos de folclore passaram
a fazer parte do quadro de sócios efetivos: Everton de Paula, Luiz
Fernando Vieira Trópia, Maria José de Souza (Tita) Moacyr Costa
Ferreira, Núbia Pereira de Magalhães Gomes e Tadeu Martins.
Na quarta gestão, administrativa, de 1986 a 1989, foi presidente o professor Antônio de Paiva Moura. Os problemas e metas
principais enfrentados pela Diretoria foram: manutenção do Museu
de Folclore, sua reorganização e ampliação do acervo conquistado
nas gestões anteriores; manutenção do prestígio da entidade. Tudo
fez para que a instituição continuasse sendo respeitada pelas entidades pública e privada; pelo universo político, científico e social. O
Centro de Informações Folclóricas acumulou e processou dados
informativos em 22 mil fichas. Atendeu a 2.090 consulentes. Foram
realizados três, Cursos de Folclore, Com aproximadamente 90
concluintes. Nessa gestão foram admitidos os sócios efetivos
Edmilson de Almeida Pereira, Maria de Lourdes Costa Dias Reis e
Maria do Carmo Tafuri Paniago.
Em 1989 foi eleita e empossada a diretoria cujo exercício
findou em 1992. O presidente é graduado em Letras, o folclorista
Domingos Diniz. Conta com uma longa folha de serviços prestados
à Comissão Mineira de Folclore, desde sua admissão como sócio.
Esta gestão já realizou dois cursos de folclore. O primeiro em
Guaxupé, em 1989, e o segundo em Pirapora julho último. Já
existe a proposta de continuação do curso básico nos moldes do
anterior e um curso avançado direcionado para a pesquisa. A atual
diretoria herdou uma carga demasiadamente forte: salvação do
patrimônio físico estimativo em poder da Comissão Mineira de Folclore, ameaçado de deterioração; valorização da entidade com
bandeira da cultura popular e do folclore.
A Comissão Mineira de Folclore incentivou e motivou uma larga
folha de trabalhos científicos e promocionais no decorrer de sua
existência. Promoveu a IV Festa Nacional do Folclore, em Belo
Horizonte, no ano de 1976. Os folcloristas sócios da CMF1 publi-
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caram mais de 60 livros e monografias, como resultado de pesquisa. Publicou 12 boletins (revista anual) com resultado de estudos
de seus associados, tendo recebido elogios de todo o Brasil sobre a
alta qualidade de seu conteúdo. A produção cientifica da corrente
década com frequência faz citação às publicações do boletim a
CMFL, a exemplo da “Cultura popular na antiguidade clássica”, do
professor da USP, Pedro Paulo Abreu Funari, citando Lázaro Barreto
e Antônio Henrique Weitzel . Negras Raízes Mineiras: os Arturos,
de Núbia Pereira de Magalhães Gomes Edmilson de
Almeida Pereira, citando Domingos Diniz. Juntamente
com a então coordenadoria de cultura do Estado realizou três simpósios sobre comunicação da pesquisa em
folclore, cujos anais são pontos de referências para estudos de
áreas específicas do folclore. Desde 1964 a Comissão Mineira de
Folclore vem realizando a Semana de Folclore, completando agora
a XVI. Nessa longa jornada contou com o apoio da UFMG, PUC,
Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, SESC/ARMG,
Coordenadoria de Cultura do Estado, Belotur e Secretaria de Estado da Cultura.
Cremos ser este o papel da Comissão Mineira de Folclore: incentivar as entidades e as pessoas para o trabalho em prol das manifestações da cultura tradicional do povo.

- Publicado no Suplemento Literário do “Minas Gerais”, Belo
Horizonte, 18 de agosto de 1990.
A ilustração é desenho de Demóstenes Vargas, sobrinho de
Domingos Diniz
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Mestre Aires em Diamantina
Antonio de Paiva Moura

Houve um tempo em que Aires da Mata Machado Filho permaneceu distante de Diamantina. No Final da década de 60, por
ocasião da implantação da Faculdade de Filosofia Ciência e Letras, ele voltou a frequentar sua terra natal. Não se limitou a
emprestar seu nome e seu prestígio à causa da Faculdade. Ofereceu um trabalho efetivo como professor e como mentor. Muitas vezes ficamos a pensar o que movia Aires a tanto sacrifício
de viagens constantes e trabalhos intensivos. Que recompensa
recebia para ter sido tão abnegado?
Quando, em 1972, foi lançado livro “Dias e noites em
Diamantina”, tivemos uma nítida compreensão das razões de tal
fibra: era o reencontro com suas origens, com suas raízes, com
seus amigos incondicionais. Era, em síntese, o seu reencontre
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com as coisas e os aspectos do folclore: Há muito sua pena deveria estar inquieta para tal abordagem.
Começou exatamente pela parte mais afetiva: seresta nas ruas;
coreto nos saraus e modinha nos bares. Viveu um momento de
saboroso romantismo. Mas, como intelectual, não podia deixar
de explicar seu envolvimento existencial com tão cálida malha
humana, evocando a história e a etnografia.
O romantismo surgiu na Europa, no século XVIII, no auge do
iluminismo e das gigantescas cortes. Foi uma forma de reação
contra o racionalismo e o despotismo esclarecido. A atitude romântica é a de compreender a realidade, mas não encará-la como
tal. Ao invés dos problemas que a vida em sociedade acarreta, a
atitude romântica é no sentido de contemplar a natureza pura. Ao
invés da razão, a emoção e o sentimento. Os poetas e os pintores
românticos viajaram para terras distantes em busca de paisagens
e cenas exóticas. Os antropólogos, arqueólogos e naturalistas
vascu-lharam a Ásia, a África e a América na busca de culturas
primitivas e civilizações extintas, Nesse mesmo contexto surgiram, a exemplo de Willian John Thomas (1846) os estudiosos preocupados com a cultura popular tradicional. identificada a partir
da palavra Folclore.
Não foi por simples acaso ou coincidência que a volta de
Aires a Diamantina tenha ocorrido exatamente no final da década
de 60 e inicio da de 70. Foi o momento mais crucial do despotismo
da tecnoburocracia brasileira.
Ele mesmo é quem diz: “Briquitar, briquitei, e como nunca nesses quatro anos. Mas, se não me dividia entre a senzala e o
eito, depois das aulas que terminavam às dez e meia, quando. o sortilégio da lua dominava, punha-me a vibrar a corda de boêmio. Deixava-me ir pelas ruas, para acabar (ou
começar?) no barzinho”. ( ... ) “Ai já se encon-travam os
habituados de tocatas e serenatas”. ( ... ) “A certa altura,
recuperavam-se os cavaleiros da noite, segundo a letra de
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uma valsa. antiga. Deixam o bar e o saem cantando à toa”.
“Vamos, meu amor que a noite é calma.
Ao mar, ao mar, ao mar,
E um desejo infinito eu sinto nalma,
De amar, de amar, de amar”.
Ao comentar o caráter romântico da modinha não se preocupou em estar envolvido com o assunto. Isto é, demonstrou estar
tratando de um assunto não pelo prazer de escrever, mas algo que
falava fundo em sua alma. Depois de historiar o romantismo a partir de Tiradentes e D. Pedro I, concluiu que a modinha é brasileira
e que as cidades históricas de Minas são depositárias das mais
puras, a. exemplo da letra do diamantinense João Ribeiro Campos
Carvalho, como segue:

A brisa corre de manso Por entre as trevas· do além!
O mar se move em balanço, As ondas correndo vêm!
E tu desprendes as tranças Ao sopro do vento sul,
E choras as esperanças Nesses teus olhos de azul”.
( ... )
“Quando a matina sorrindo, Por entre flocos de luz
Traz os cabelos fulgindo Como as legendas da cruz:
Falas de amor em delírio,
Fitas louca a imensidade!...
Só te responde o martírio!...
Fala-te a voz da saudade!
Depois da modinha, Aires da Mata Machado capta a poesia das
lendas de sua terra. Sensível e atento, como os viajantes estrangeiros do século XIX, que se extasiavam ao contato com os nossos
Brasis, Aires narra a lenda “Acaiaca” como uma história de amor.
De leve abre uma fresta para o épico.
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A festa de casamento do guerreiro purí Iepipo com a flor mimosa Cajubi transcorria alegremente até que os brancos revelaram
aos inimigos de sua tribo (os perós) o segredo da sua força mágica.
No alto do Ibiritira existia uma frondosa árvore de cedro, a Acaiaca,
que era o altar sagrado dos puris. Os per6s cortaram a Acaiaca e
se colocaram em guerra contra os purís, Um raio incendiou a
Acaiaca. As cinzas e os carvões rolaram serra abaixo e Se transformaram em diamantes.
Na versão de Joaquim Felício dos Santos, as jazidas de diamantes foram amaldiçoadas por Curupemba, cacique dos purís. Daí
ser o garimpo uma atividade cruenta. Além disso, Cajubi, para vingar a morte de seu noivo Iepipo, transformou-se em uma onça e
devorou muitos portugueses.
A versão de Aires não é trágica. É poética. Não fere os portugueses. No título “Vida, paixão e morte de João das Mercês”, Aires
encontrou uma forma realmente eficaz de evidenciar fatos folclóricos. A pretexto de biografar, João das Mercês lavrou uma importante peça etnográfica. Desde o limiar vida do individuo, o folclore
Já marca uma presença muito forte, como as canções de ninar
cantadas para João das Mercês. “Dormia, ao ritmo maternal dos
acalantos. Nesse tempo, o Zumzum a famosa barcarola que hoje
congrega em derredor da mesa, interpolada ao coreto do Peixe Vivo,
era uma cantiga de ninar”:
“Zum, zum, zum, lá no meio do
mar ...
É o vento que nos atrasa, é o mar que nos atrapalha
Para no porto chegar ...
Zum, zum, zum, lá no meio do
mar .. “
( )
“João curucutu
do pé do murundu Tem um negro velho Que pega
neném”
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( ... )
“Tutu marambaia Não venha mais cá
que o pai do menino te manda matá”.
João das Mercês foi crescendo
com suas brincadeiras e levadezas.

– Frade ao convento frade
- Frade,
- Onde quereis que eu vá?
-Vá ...
- Na boca do forno?
- Forno ...
- Tirar uni bolo?
- Bolo.
- Se a mestra mandar?
—.:. Vá ...
- Se não for?
- Dois bolos ...
Não faltaram as superstições e as crendices de João das Mercês.
Ainda jovem foi mandado ao trabalho e aprendeu a fazer de tudo:
garimpo, canoagem e outros serviços. Era tempo de se casar.
Arranjou uma noiva que se chamava Elvira. Fez muitas serenatas
para ela.
“Por entre as trevas da noite Que cercam minha
existência, ‘Brilhava um astro de inocência Que é minha
estrela polar.
Nos abismos de minha alma
Só ela pode brilhar
(...)
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“Elvira, escuta os meus gemidos
Que a teus ouvidos irão chegar”.
O tempo foi passando e os filhos foram nascendo e crescendo. Elvira esperava o sétimo e João das Mercês estava preocupado
de ele ser homem e virar lobisomem. Muita coisa folclórica aconteceu a João das Mercês até que um dia morreu. - “Deu o primeiro
termo e nada. Deu o segundo, a mesma coisa. Depois do terceiro
termo foi preciso ‘chamar aquela dona que tem prática de ajudar a
morrer. Bastou uma gemada e... pá casco.”
No campo do Folclore, o primeiro trabalho de Aires foi sob o
título “Os caboclinhos”, publicado na revista “Cultura Política”, do
DIP, em sua edição nº 10, de dezembro de 1941. Passados 31 anos,
o ensaio foi novamente publicado no livro “Dias e noites em
Diamantina”. Na introdução ao ensaio, afirma ter sido o primeiro a
tratar do assunto.
Curiosamente, no ano que foi lançado o livro “Dias e noites em
Diamantina”, foi o penúltimo ano em que desfilaram os caboclinhos
na festa do Divino. Mais de uma vez, tentei explicar o fenômeno,
conforme artigos publicados no Suplemento Literário do “Minas
Gerais” e no jornal “O Diamante”. No ensaio de 1941, os
caboclinhos constituíam-se em um autêntico autopopular dramático com encenações. As loas eram cantadas por todos os personagens identificados pelas fantasias como cacicona, ca-cique,
caciquinho, tapuío pai-pai vovô, mamãe-vovó, capitão-com pó e
pantalelão, A primeira loa era para pedir licença ao delegado.
. “Sou índio por nação,
Branco querem me fazer;
Mas eu volto para a mata;
Para índio tomar ser.
Somos filhos lá das brenhas.
Sem costumes e sem linguagem;
Mas bater nossos arcos.
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É respeito e homenagem.
Nada ficava sem resposta e o diálogo continuava. A
Sanfona e as caixas silenciavam-se e prevaleciam as discussões:
- Velha: “ Uai e a carne?
- Pantaleão: “ Ô velha! Ocê ainda come carne?
- Velha: “ Meu velho mastiga e eu engulo”.
Em 1973, quando os caboclinho se apresentaram pela última
vez tivemos a oportunidade de ver apenas a dança pau-de-fitas.
Não mais um alto e sim um simples folguedo.
Em 1942, Aires foi a Diamantina especialmente para assistir à
festa do Divino. Já em agosto do mesmo ano foi publicado um artigo na revista” Cultura Politica” do DIP, na edição n.º 18, seus depoimentos foram importantes e sem eles pouco teríamos a dizer sobre a festa. Quase ninguém se aproveitou do que ele publicou na
revista do DIP.
Quando a matéria foi novamente publicada no livro “Dias e noites
em Diamantina”, foi uma verdadeira novidade para estudantes e
jornalistas. Não sei quantas vezes li em notas turísticas e ensaios
acadêmicos a informação de que a festa do Divino foi criada por
Isabel de Portugal, a .rainha santa, esposa de D. Diniz. Mas ninguém até hoje teve a honestidade de citar a fonte consultada. O que
é lamentável é o fato de terem copiado o menos relevante da matéria de, Aires, isto é, salientaram o supérfluo e olvidaram o essencial.
Os depoimentos’ de Aires, confirmados por Zé da Sé e
Angélica de Rezende, passaram a constituir-se.em importante peça etnográfica de vez que nos revelaram as raízes da
festa do’ Divino. Sabemos que uma festa tradicional não acaba
de uma só vez.
Vai perdendo seus componentes até reduzir-se a uma simples missa dominical ou a um folguedo Popu-lar, Na verdade,
Aires, em’,1972, nada teria a acrescentar de novo na festa
do Divino trinta anos depois de sua crônica na revista do DIP.
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As modificações e as perdas de componentes da festa ocorreram a partir de 1973.
Passadas 19 horas depois do dia 22 agosto de 1985, quando
acabávamos de comemorar os 139. anos de invenção da palavra
Folclore, Aires da Mata Machado Filho faleceu. No momento em
que deixava a cidade moderna com seu competitismo, com toda
espécie de poluição com suas profundas contradições sociais: Ia
passar o final de semana em um sítio localizado no município de
Neves. Desejava acordar-se com os mugidos das vacas; com os
cantos dos pássaros e cocorocar das galinhas. Desejava sentir o
vento nas bananeiras e nos floridos ipês. Sentir a natureza e solfejar
pelo quintal e “como pode um peixe vivo viver fora de água fria”.
Publicado no Boletim da Comissão de Folclore, ano 6, n. 9,
setembro de 1985 e
Jornal “Estado de Minas”, Belo Horizonte, 9 de outubro de
1985.
Ilustração: Desenho de Chico Marinho,
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O Nosso Mestre Aires da Mata Machado Filho
Domingos Diniz
Inteligência privilegiada. Homem de saberes ilimitados. De
muitas fases. Filólogo, gramático, historiador, professor, jornalista e folclorista. Veio dos altos frios de Diamantina, onde nasceu em 24 de fevereiro de 1909. Filho de Augusto da Mata Machado e de Mariana Godoy da Mata Machado.
Verdadeiro operário da palavra. Vinte e quatro horas por dia de
labuta com as palavras. Era íntimo das palavras. Brincava de esconde-esconde com elas. Foi a força da palavra que o levou ao
Folclore, ao estudo das coisas do popular.
Em 19 de fevereiro de 1948, juntamente com mais 27 companheiros, funda a Comissão Mineira de Folclore, tendo exercido
os cargos de Secretário Geral e Presidente. Um ano antes (1947)
ministra o primeiro curso de folclore em Minas Gerais, no antigo
Conservatório de Mineiro de Música. Com os professores Saul
Martins e Pedro Galery, comandou o primeiro levantamento do
congado em Belo Horizonte cujo material gravado em rolos de
fita magnética foi entregue à Rádio Inconfidência. Lecionou folclore em dois cursos coordenados por Helena Antipoff. Participou ativamente de quatro dos seis congressos de folclore realizados no Brasil.
Na área de folclore, deixou-nos verdadeiras pérolas bibliográficas: O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, Rio, 1943, Editora
José Olympio, prêmio “João Ribeiro de Erudição”, em 1945, da
Academia Brasileira de Letras (a Editora Itatiaia lançou uma 2ª
edição); Curso de Folclore, Rio de Janeiro, 1951, Livros de Portugal, e Dias e Noites em Diamantina, Belo Horizonte, 1973, Edições do Autor.
Pertenceu a várias entidades culturais: Academia Brasileira de
Filologia, Sociedade Brasileira de Antropologia, Academia Mi-
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neira de Letras, Academia Municipalista de Minas Gerais, Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Professor emérito
da Universidade Federal de Minas Gerais, Fundador da Faculdade de Letras de Diamantina. Juntamente com os escritores Murilo
Rubião e Laís Correia de Araújo cria o Suplemento Literário do
Minas Gerais, na época a mais importante publicação do gênero,
no Brasil.
Agraciado com a Grande Medalha da Inconfidência e a Comenda
do Infante Dom Henrique.
Colaborou nos mais importantes jornais e revistas no Brasil e no
exterior. Editorialista por muito tempo do jornal Estado de Minas.
Casado com D. Maria Solange de Miranda Mata Machado – seu
grande anjo da guarda, como gostava de dizer – com quem teve
vários filhos, entre os quais a folclorista Cristina Miranda Mata
Machado, também da Comissão Mineira de Folclore.
No dia 23 de agosto de 1985, numa sexta feira – véspera do dia
aziago 24 de agosto – morreu tragicamente num acidente de
carro, juntamente com D. Solange e sua filha Cecília.
O mestre Aires se foi.
Continua, porém, através de sua obra, sempre a serviço dos que
não sabem mas querem saber, como nos diz o poeta Carlos
Drummond.
Saul Martins completa: “A chama de suas ideias permanece acesa e iluminando as gerações vindouras”.
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João Dornas Filho
Saul Martins
Consagrado polígrafo um dos vinte e oito fundadores da Comissão Mineira de Folclore, João Donar Filho inclinou-se para o estudo e divulgação da populário a partir de 1948. Contudo, diziase iniciado na sabedoria prática, folclórica, por sua mãe-preta,
de nome Teresa, mestra de toda a cultura espontânea que recebera na infância, em Itaúna, onde nasceu em 1902, e da qual se
tornou lídimo portador, entusiasta e defensor.
Dornas, mestre Aires, Antônio Joaquim de Almeida, Lúcia e eu
representamos Minas Gerais na cidade do Rio de Janeiro, em
agosto de 1951, durante o I Congresso Brasileiro de Folclore, no
qual apresentamos teses, as defendemos com ardor e participamos de várias comissões. Ele foi um dos homens do Congresso,
dado seu ânimo nas discussões, sobretudo a que dizia respeito à
chamada “teoria do folclore nascente”, que propugnava pela
eliminação da tradicionalidade como característica fundamental da manifestação folclórica e que mereceu sua repulsa, corajosas intervenções, condenação em plenário e voto contra.
É vasta a sua obra sobre vários temas, daí o chamar-lhe polígrafo.
Teve grande repercussão nos meios etnológicos brasileiros a sua
publicação intitulada Os Ciganos em Minas Gerais, Movimento
Editorial Panorama, Belo Horizonte, 1948, 70 páginas, ilustrado.
Seus estudos na área específica da cultura popular tradicional
foram reunidos, dez anos após sua morte, em volume denominado, Achegas de Etnografia e Folclore, edição da Imprensa Publicações, Belo Horizonte, 1972, 270 páginas.
Faleceu nesta Capital, onde residia, em 1962,
Consular também: Acervo João Dornas Filho do Arquivo Público
Mineiro
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Heli Menegale
Prof. Alphonsus de Guimarães filho
Intelectual de incansável atividade, poeta, ensaísta, ficcionista,
estudioso dos problemas da educação, Heli Menegale se distinguiu desde cedo como uma inteligência e uma sensibilidade
colocadas a serviço de nobres tarefas de interesse para a vida
comunitária em nosso País. O magistério foi por longo tempo a
sua máxima ocupação e Heli Menegale soube imprimir-lhe sentido superior, em extraordinária dedicação à causa do ensino.
Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 10 de janeiro de 1903,
filho do Sr. Heitor Menegale, então secretário do colégio
Granbery, tradicional educandário daquela cidade, e de D. Amália Guimarães Menegale, ambos já falecidos. Realizou os estudos primários nesse estabelecimento e no Colégio Mineiro
Americano, também em Juiz de Fora. Sua formação média se
deu em Lavras, Minas Gerais, no Instituto Grammon, e em Campinas, São Paulo, onde completou preparatórios para o curso
superior. Diplomou-se pela Escola Superior de Agricultura e Pecuária do Sul de Minas, hoje extinta, em Passa Quatro, cidade
onde se casou e onde nasceram seus dois primeiros filhos.
Intensa foi sempre a sua atuação como mestre e educador, iniciada no interior e continuada na Capital do seu Estado, para onde
se transferiu em 1930.
Foi professor e mais tarde diretor do Colégio Estadual de Minas
Gerais, um dos estabelecimentos de ensino de maior relevo e
tradição. Técnico de educação, membro do Conselho Estadual
de Educação, exerceu também as funções de Secretário da
Interventoria Federal em Minas Gerais, no governo de Noraldino
de Lima.
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Na área federal, ocupou o cargo de diretor-geral do Departamento Nacional de Educação, no Rio de Janeiro, e foi, em Brasília,
Secretário de Educação do Distrito Federal.
Em 14 de julho de 1936 Heli Menegale viu-se eleito membro da
Academia Mineira de Letras, onde ocupou a cadeira nº 32, de
que é patrono o Marquês de Sapucaí. Presidente da Academia
em dois biênios, realizou notável trabalho que culminou com a
obtenção da Prefeitura de Belo Horizonte da doação de um
patrimônio que permitiu à entidade magna da cultura mineira
aquisição de sede própria e condições estáveis de manutenção.
Com toda justiça, a Academia Mineira de Letras lhe outorgou o
Diploma de Benemérito em solenidade realizada 18 de agosto
de 1977, durante a qual se inaugurou a placa com que a instituição deu o nome do escritor à sua sala de sessões.
Publicou as seguintes obras, através das quais seu nome se projetou como um dos maus autênticos valores da cultura em Minas Gerais.
Poesias: Azul, 1922; Ânfora do Sonho, 1926; O Suave Poema,
1928; Antiga Melodia, 1935; Permanência do Azul, 1979;
Joãozinho e Maria e outras poesias infantis, 1936; Roteiros de
Poesia, ensaios, 1960; Aldeia, 1966;
Prosa: Cabo Deodato, prosa, 1936; A Porta do Paraíso, contos,
1966; Vila-Lobos e a Educação, ensaio, 1969.
Membro fundador da Comissão Mineira de Folclore, foi casado
com D. Odette Régimer Menegale, houve desse enlace cinco
filhos: Cid, Maurílio, Berenice, Júlio e Danilo. Faleceu no Rio de
Janeiro, em maio de 1982.
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Professor Levindo Lambert
Domingos Diniz
Levindo Lambert é um dos 28 membros fundadores da Comissão
Mineira de Folclore.
Quando a Comissão engatinhava em seus 5 primeiros anos,
Levindo Lambert abriu-lhe as portas do Conservatório Mineiro
de Música. Ali, naquele casarão neoclássico, da Av. Afonso Pena,
reuniam-se os folcloristas. Ali se discutia a cultura popular.
Patrocinou o primeiro curso de folclore em Minas Gerais, cuja
coordenação coube ao mestre Aires da Mata Machado Filho. Os
alunos foram os próprios membros fundadores e outros interessados no assunto.
A Comissão Mineira de Folclore cresce, ganha corpo. Torna-se
adulta. O professor Levindo Lambert sempre presente. Ele foi
decisivo na construção dos alicerces em que se apoia a Comissão.
Afinal quem foi Levindo Lambert, cujo centenário de nascimento se comemorou em 1996?
Levindo Furquim Lambert nasceu em 18 de abril de 1896, em
Cambuí, filho do professor Maximiano José de Brito Lambert e
Francisca Amélia Furquim Lambert.
Como todo sul-mineiro, foi para São Paulo, onde fez o curso de
Farmácia. Volta à terra natal, exerce a profissão de farmacêutico, vereador. Torna-se Assistente Técnico de Ensino, por concurso público. Organiza a Escola Normal Oficial de Ouro Fino.
Muda-se para Belo Horizonte. Alto funcionário da Secretaria da
Educação. Diretor do Conservatório Mineiro de Música, hoje Escola de Música da UFMG. Formou-se em Direito. Ocupou os mais
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altos cargos nos diversos órgãos públicos do Estado de Minas
Gerais.
Exerceu o magistério nos mais diversos colégios de Belo Horizonte.
Publicou um livro de contos, um estudo sobre Machado de Assis
e pequena História de Cambuí.
Casou-se com a professora Aurora Lambert, de cuja união vieram 7 filhos. Foi também membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Aí está um pouco da história devida do
professor Levindo Lambert, que muito fez por nossa cultura.
Consultar também Elisete Xavier Dias. A correspondência de
Curt Lange e Levindo Lambert. Belo Horizonte: UFMG-Escola de
Música, 2008. [Dissertação de Mestado]
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Fausto Teixeira
Saul Martins
Além do mestre Aires da Mata Machado Filho, dos fundadores
da Comissão Mineira de Folclore, Fausto Teixeira foi o meu colega mais chegado. Duas vezes fui a Colatina – ES, onde ele morou
vários anos, só para vê-lo e abraçá-lo. Com ele eu me sentia
desinibido, de igual para igual, como se fôssemos verdadeiros
irmãos.
Era descendente de uma família de educadores de Rio Claro,
Estado de São Paulo, onde teria nascido – suponho.
Não sei como, nem pro que, veio esbarrar com os costados em
Lavras – Minas Gerais. Fez preparatórios no Gamon e graduouse técnico agrícola pela ESAL.
Pesquisador ardoroso, grande parte de seu tempo viveu-o no
campo atrás de informações de interesse folclórico. Toda sua
obra escrita, sem exceção, resultou de levantamentos, com recolha de dados de primeira mão.
Casou-se com a lavrense Nilza Moura Maia, parenta longe de
minha esposa Julinda, que é de Nepomuceno, quase à vista de
Lavras.
Afora elevado número de artigos em jornais e revistas deixounos cinco livros da melhor qualidade: 1) Vocabulário do Caipira
Paulista. Separata da Revista do Arquivo (CXI). São Paulo. 1946,
37 páginas. 2) Estudos de Folclore. Movimento Editorial Panorama. Belo Horizonte. 1949. 196 páginas. 3) Medicina Popular Mineira. Organização Simões. Rio de Janeiro. 1954. 168 páginas. 4)
O Livro das Advinhas Brasileiras. Editora Letras e Artes Ltda. Rio
de Janeiro. 1964 páginas. 5) Crendices e Superstições. Fundação
Cultural do Espírito Santo. 1975. 123 páginas.
Faleceu em Brasília, no começo de 1977, ainda com um
esperançoso futuro a percorrer. Tivemos um enorme susto. A
CMFL perdeu um de seus mais respeitados membros.
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Angélica Rezende
Saul Martins
Acaso feliz me aproximou dessa notável musicóloga – Angélica
da Mota Rezende Garcia de Paiva, se bem que Blavatsky adverte: “não existe acaso, há causas desconhecidas”. Nem penso contradizer a filósofa russa. A verdade é que Angélica e eu fomos
vizinhos de sala no primeiro curso de Folclore oferecido por
mestre Aires da Mata Machado Filho, em 1948, aos fundadores
da CMFL.
À proximidade sucederam a discussão acadêmica para dirimir
conceitos cambiantes, a troca de anotações, a confiança mútua,
duradoura e proveitosa. Duas vezes nos reunimos em sua residência, na Avenida Getúlio Vargas nº 681, para trocarmos ideias
a respeito de assuntos folclóricos.
Angélica nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 27 de fevereiro
de 1893, filha de Carlos Ribeiro de Rezende e Angélica Motta
Rezende. Fez o primeiro e o segundo ciclos no Colégio Imaculada
Conceição, situado na Praia do Botafogo. Durante a adolescência e parte da juventude, habitualmente gozava férias na Fazenda Boa Vista, município de Bananal, Estado de São Paulo. Graduou-se em piano e maestrina de canto orfeônico pela Escola
Nacional de Música do Rio de Janeiro.
É vasta e de grande valor sua obra escrita, entra as quais sobressaem Lembrando Ouro Preto, Meu Piano (método) e a obra-prima, intitulada Nossos Avós Contavam e Cantavam, publicada
em três sucessivas edições, a primeira em 1949, pela Imprensa
Oficial, com prefácio de Renato Almeida, 203 páginas. A terceira
foi lançada em 1968. Todas as edições são ricamente ilustradas e
impressas em papel encorpado, formato grande (33 cm por 24).
Ela viveu para a sublime arte. Seu tempo útil, destinava-o à pesquisa musical, sobretudo endereçada à modinha, alvo de sua
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predileção e maior esforço intelectual. Alegra-se de seu ótimo
relacionamento com ilustres colegas, entre outros Oneyda
Alvarenga, Heitor Vila-Lobos, Mariza Lira, Flausino Valle, Luis
Heitor e Lourenzo Fernandes.
Em homenagem póstuma, a Comissão Mineira de Folclore elegeu-a patrona da nossa biblioteca.
Faleceu nesta Capital, aos oitenta anos de idade, em 12 de agosto de 1973. O jornal Estado de Minas do mesmo mês e ano publicou um texto sobre sua obra e falecimento.
Angélica contou, cantou e deixou-nos cedo e saudosos.
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Flausino Valle
Saul Martins
Flausino Rodrigues Valle nasceu em Barbacena, Minas Gerais,
em 6 de janeiro de 1894, filho de Francisco Hermenegildo
Rodrigues Valle e D. Maria de Campos Valle. Fez o curso primário
e parte do secundário em sua cidade, concluindo o segundo ciclo aqui em Belo Horizonte, no Ginásio Mineiro. Em seguida,
matriculou-se na Escola de Engenharia, mas desistiu após dois
anos realizados e foi estudar Direito, graduando-se bacharel em
1923. Daí por diante advogava, ensinava música no Conservatório e fazia versos.
Casou-se em 1º de setembro de 1928 com Abgail Alves Terra.
Naquele ano de sua formatura, publicou “Caleidoscópio”, poesias, impresso na tipografia do Diário de Minas.
Espírito jovial, era divertida sua convivência: tinha dilatada a
veia de humor. Aliás deixou-nos inéditos um grosso volume de
piadas e anedotas, além de dois outros de folcmúsica e mais
vinte e seis prelúdios e cinquenta e três arranjos.
Escrevia a miúdo, em jornais e revistas, sobre Política, Direito e
Arte Musical, por vezes com repercussão no estrangeiro.
Em 1936, a Companhia Editora Nacional, São Paulo, lançou sua
grande obra – Elementos de Folk-lore Musical Brasileiro, Brasiliana,
volume LVII, 165 páginas. Logo no primeiro parágrafo da página
9, sugere o vocábulo demosofia para substituir em nosso idioma
o termo anglo-saxônico criado por William John Thoms. Não
pegou.
Legou-nos também o livrinho Músicos Mineiros, publicado em
1948 pela Imprensa Oficial de Minas Gerais. Em edição póstuma,
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a Funarte lançou em disco LP seus Prelúdios Característicos e
Concertantes para Violino Só.
Vítima de mal súbito, faleceu o imortal violinista e mestre no
dia 04 de abril de 1954, em sua residência, à rua Tomé de Souza,
nº 284, Bairro Cruzeiro, nesta Capital.
Ver também: http://flausinovale.blogspot.com.br/
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O mundo encantado de Manoel Ambrósio Júnior
Domingos Diniz
Mês de agosto. O redemoinho levanta um canudo de areia e
folhas secas. Encrespam-se as águas do rio e as maretas batem
contra o barranco lambendo-lhe a terra roxa. No meio do rio a
canoinha saltita. Parece que vai virar, afundar.
As águas do rio estão ..apinhas. Azuizinhas. No fundo, o caboclo
d’água brinca o surubim de bigode. Na c’roa a mãe d’água penteia os cabelos de fios de ouro. O vaporzinho aponta na curva.
Vem da Bahia carregado de gente, sal e querosene. No porto a
velha barca do velho Caciquinho, carregada de rapadura e cachaça, pronta para zarpar com sua bela carranca na proa.
A voz aguda do folião de guia anuncia a folia do Senhor Bom
Jesus. A velha preta vende beiju-cambraia com café quentinho.
No varal do açougue luzem mantas de carne seca de dois pelos.
Mais adiante, a dança do carneiro, dança quente. A saia da morena se levanta mostrando-lhe as pernas grossas. A mulher magra de olhos fundos que vira mula-sem-cabeça e o negro
cambinda que vira lobisomem na quaresma metem medo na
menina. Eis aí o mundo maravilhoso de Manoel Ambrósio Júnior,
o Nezinho. O mundo do velho Chico em cujas beiradas ele nasceu em 1908. Mais precisamente Januária. Ali Nezinho cresceu,
tornou-se homem.
De lá, como funcionário público, Manoel Ambrósio põe o pé na
estrada. Montes Claros, Lambari, Lafaiete, Belo Horizonte. Aqui
ele finca suas raízes. Aqui ele morre em maio de 1986.
Foi a psicologia do barranqueiro que o levou a gostar das coisas
do folclore; que o levou ao estudo da cultura popular. Em 1948,
junta-se aos membros fundadores da Comissão Mineira de Folclore.
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Filho do escritor e professor Manoel Ambrósio Alves de Oliveira, Manoel Ambrósio Júnior herda-lhe os pendores literários, o
gosto pelas letras. Deixa os livros “A Marcha para oeste” e “Iaiá
Quitéria”.
Em 1987 a sua obra póstuma “No meu rio tem mãe d’água” é
lançada para gáudio de seus leitores.
O livro fala do Rio São Francisco. O rio muito amado de Nezinho
e muito amado nosso também.
Nele o autor fala de mitos e lendas; de festas e crendices; de
história, parlendas e cantigas e trovas; fala de usos e costumes e
do humor do barranqueiro.
Em 1936, Manoel Ambrósio Júnior casa-se com D. Ozita. Do casal
vieram 7 filhos e 16 netos. Nezinho foi músico, compositor. Tocou nas filarmônicas de Januária e São Romão. Compôs bonitas
marchas, valsas e canções.
Em 1984, foi agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito do
Município de Januária.
Pertenceu à Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais,
cujo patrono da cadeira que ocupou foi o próprio pai, o escritor
Manoel Ambrósio.
No dia 24 de agosto de 1997, a UEMG prestou a Nezinho significativa homenagem póstuma pelo muito que fez por nossa cultura
popular, muito especialmente como membro fundador da CMFL.
E para coroar aquela noite, o grupo de folia Santa Cruz, de
Pirapora, dançou o lundu, o carneiro, a margarida, o gambá.
Transportemo-nos para o mundo encantado de Manoel
Ambrósio, o Nezinho, cantando:
Quando a lua clarear

43

A noite é bela
Vamos passear
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
Quando a lua clarear.

44

Levi Braga
Saul Martins
Nasceu em Sabará, Minas Gerais, em 18 de setembro de 1901,
filho de José Luiz Ferreira Braga e Rita Ragazzi.
Estudou preparatórios na Escola Normal da histórica cidade do
ouro. Daí por diante foi autodidata.
Possuía grandes haveres, deixados pelo pai. Conheceu vários
países da Europa e residiu em Paris durante algum tempo.
Ardoroso cultor das letras, familiarizou-se com vários idiomas e
culturas. Formou notável biblioteca, a maior dos particulares,
talvez, em Belo Horizonte. Ele e os amigos, uma a duas vezes por
mês, reuniam-se para examinar os últimos livros publicados e
as tendências literárias.
Lido e corrido, veio fixar-se como bibliotecário da Faculdade de
Filosofia da UFMG, onde conquistou boas amizades entre os funcionários da Casa. Sua paixão eram os livros, com certeza.
Deixou obra notável de Folclore, mas esparsa em jornais e revistas. Por constituir acervo de grandeza na área da cultura popular
tradicional, sugere-se que um folclorista ou a prefeitura da vizinha cidade reúna em livro suas publicações, mediante levantamento sistemático do que escreveu sobre o tema nos periódicos da época, começando pela Folha de Minas, jornal de sua
preferência.
Boêmio incorrigível, por isso não se casou. Desprendido, acabou
seus dias na mais completa pobreza.
Sofreu longa e dolorosa enfermidade, que afinal o vitimou, falecendo no dia 12 de março de 1962, em sua residência, à rua
Nova Lima nº 292, Carlos Prates, nesta capital. Durante a doença
se escondeu e pouco amigos o visitaram. Dois destes, porém,
não lhe faltaram nunca – o médico Armando Grego e sua generosa esposa, D. Maria de Lourdes.
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João Camilo de Oliveira Torres
João Bosco de Castro
Titular da cadeira nº 47 do Instituto Histórico e Geográfico de Minas
Gerais.

João Camilo de Oliveira Torres nasceu em Itabira (do Mato Dentro) MG, em 31 de julho de 1915 e faleceu em Belo Horizonte,
MG, em 31 de janeiro de 1973. Graduado em Filosofia pela Universidade do Distrito Federal (naquela época Rio de Janeiro),
lecionou, a partir de 1942, na Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras Santa Maria, da Universidade Católica de Minas Gerais, e
na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade
Mineira de Arte, (Universidade de Minas Gerais, atual Universidade Federal de Minas Gerais), em cujo Curso de Ciências Sociais, em 1955, foi professor de Ética (disciplina por ele rotulada
Filosofia da Moral) de Saul Alves Martins. Foi membro efetivo
do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Estadual de
Cultura Popular, ambos de Minas Gerais, e da Academia Mineira
de Letras. Homem público de diversos cargos, notabilizou-se
pela versátil capacidade de realização e atencioso devotamento
aos menos favorecidos. A simpleza de sua personalidade levava-o a locomover-se habitualmente em bondes, ônibus urbanos
e a pé, com espontânea benignidade. Superintendente do então Instituto Nacional de Previdência Social em Minas Gerais,
ele atendia a populares humildes e aflitos, em plena via pública, sem nenhum constrangimento nem afetação.
Em 19 de fevereiro de 1948, ao lado de outros vinte e sete estudiosos da cultura popular – dos quais somente Saul Alves Martins
remanesce vivo -, João Camilo de Oliveira Torres coparticipou
da criação e instalação da Comissão Mineira de Folclore, primeira na espécie das congêneres representativas de outros estados.
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Filósofo-ensaísta luminar, ele é patrocinada Cadeira Areopagítica
nº 47 do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, ocupada por João Bosco de Castro.
Se, de acordo com Massaud Moisés, “o ensaísta é por definição o
bom escritor” e “a verdade intelectual do ensaio jamais se
dissocia da perfeição da forma, incluindo o sensato arranjo dos
seus componentes”, João Camilo de Oliveira Torres fulge, altaneiro e denso , como ensaísta emparceirado com Michel Eyquem
de Montaine, Pero Vaz de Caminha, Luis Antônio Verney, Matias
Aires, Sebastião José de Carvalho (marques de Pombal), Alexandre Herculano, Oliveira Martins, Fernando Pessoa, Antônio
Sérgio, Fidelino de Figueiredo, Machado de Assis, Dom Silvério
Gomes Pimenta, Afonso Celso (visconde de Ouro Preto), Paulo
da Silva Prado, Sérgio Buarque de Holanda, Euclides da Cunha,
Clodomir Viana Moog, Gilberto Freyre, Hélio Raimundo dos Santos Silva, Nélly Aleotti Maia e Saul Alves Martins.
Em torno da Educação, Filosofia e História, eis a sua opulenta
produção ensaística. O Sentido e a Finalidade do Ensino Universitário, o Homem e a Montanha (prêmio “Diogo de Vasconcelos”, da Academia Mineira de Letras, em 1944), O Positivismo no
Brasil, A Libertação do Liberalismo, A Crise da Previdência no
Brasil, A Democracia Coroada (Teoria Política do Império do Brasil, prêmio “Cidade de Belo Horizonte”, em 1952, e prêmio “Joaquim Nabuco” – da Academia Brasileira de Letras, em 1958), Introdução e Notas aos Conselhos à Regente de Dom Pedro II. Do
Governo Régio, Educação e Liberdade, Harmonia Política (prêmio “Pandiá Calógeras” – da Secretaria de Estado da Educação
de Minas Gerais, 1962), Educação Moral e Cívica, A Formação do
Federalismo no Brasil. Um Mundo em Busca de Seguranças, O
Presidencialismo no Brasil, História de Minas Gerais (prêmio
outorgado pelo Governo de Minas Gerais, em 1961-1962), Dom
Pedro II, Vigília da Serra da Piedade, Desenvolvimento e Justiça,
Teoria Geral da História, Razão e Destino da Revolução, Instituições Políticas e Sociais do Brasil, A Estratificação Social no Brasil,
O Conselho de Estado, A Propaganda Política, A Cartilha do Par-
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lamentarismo, História das Ideias Religiosas no Brasil, Os Construtores do Império, (para a juventude): História de Minas, História do Império, A Revolução Francesa, El Cid, A Aurora da Civilização.
Afora tantos ensaios primorosos, esse filósofo itabirano burilou
delicada literatura infantil: João Surrinha na Montanha, As Aventuras de João Surrinha.
Em “A História de Minas Gerais”, o meticuloso ensaístahistoriógrafo levanta e analisa empecilhos à realização do registro da História Mineira, por ele assim considerados:
a) dificuldades espirituais: a hostilidade a Portugal, o anacronismo na História Mineira, falta de compreensão do
valor da História, o amadorismo e a improvisação na História Mineira, o paradoxo do amor à exatidão, o falso
culto aos heróis e o “complexo de inferioridade” nacional;
b)dificuldades materiais: a dispersão dos arquivos, falta de
bibliografia e catálogos, ausência de organização da pesquisa e carência de obras gerais.
Conservador, esse baluarte da cultura em Montanhas de Minas
defendeu a solução monárquica para o problema político brasileiro, mediante argumento sensato e esculpido com palavra
resplandecente e graciosa.
João Camilo de Oliveira Torres deu-se à família e às pessoas,
principalmente às mais singelas, ao jornalismo e à crítica, ao
magistério e à pesquisa, à produção intelectual e a outras formas humanizantes de trabalho com tamanha intensidade, e tão
inteira e despretensiosamente, que, na plenitude viçosa de seus
cinquenta e sete anos, foi levado de sua mesa de expedientes
na Superintendência do INPS para além da Via-Láctea.
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Henriqueta Lisboa: Das Águas Virtuosas à
Comissão Mineira de Folclore
Domingos Diniz
Em fevereiro de 1948 reuniram-se vários intelectuais para fundar a Comissão Mineira de Folclore sob a liderança do mestre
Aires da Mata Machado Filho. Nesse grupo não poderia faltar
um poeta. Henriqueta Lisboa, grande poeta, junta-se ao grupo.
Como todos os companheiros, ela frequenta o Curso de Folclore
ministrado pelo Prof. Aires, no Conservatório Mineiro de Música, hoje Escola de Música da UFMG.
Henriqueta foi buscar material para sua poesia na literatura oral,
nos trava-línguas. Escreveu o livro Literatura Oral para a Infância e a Juventude, em cujo sumário se lê: lendas, contos e fábulas populares no Brasil.
Henriqueta Lisboa nasceu em 1904, em Águas Virtuosas, hoje
Lambari, sul de Minas. Filha de João de Almeida Lisboa e de
Maria Rita Vilhena Lisboa. Seu pai, farmacêutico, entra na política. Torna-se deputado federal, vai para o Rio de Janeiro. De lá,
volta para Belo Horizonte. Aqui fixa residência juntamente com
a família. Em 1925, Henriqueta publica seu primeiro livro Fogo
Fátuo. Outros Vieram carregados de pura poesia.
A poeta percorre os caminhos do magistério como Inspetora
Federal de Ensino e como professora de Literatura Brasileira.
Recebeu numerosos títulos e honrarias. Merecidíssimos.
A primeira mulher a ingressar na Academia Mineira de Letras e
uma das primeiras – juntamente com Lúcia Machado de Almeida
– admitidas na CMFL.
Sem dúvida alguma, Henriqueta Lisboa muito contribuiu para a
nossa cultura. Um grande exemplo de pessoa humana para as
novas gerações. No dia 09 de outubro de 1985, Henriqueta Lis-
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boa calou sua lira. Ascendeu ao mundo dos justos, dos puros de
coração. Justamente no dia do aniversário natalino de seu grande amigo e mestre Mario de Andrade. Muito se tem escrito sobre a poeta, a professora, a intelectual Henriqueta Lisboa. A mais
recente obra sobre Henriqueta é um ensaio de José Afrânio
Duarte, sob o título Henriqueta Lisboa: poesia plena, São Paulo,
Editora do Escritor, 1996.
Sobre Henriqueta Lisboa diz o escritor Antônio Carlos Vilaça:
“Somos sensíveis ao sortilégio dessa mulher envolvente e frágil
que construiu lentamente, com dignidade exemplar, uma obra
que venceu o tempo e a morte”.
Nesses 50 anos da CMFL, Henriqueta é uma presença definitiva.

50

O Mestre Bi Moreira
Domingos Diniz
A Comissão Mineira de Folclore é uma entidade que, desde a
sua fundação, congrega estudiosos de quase todas as regiões de
Minas Gerais. O Sul, por exemplo, sempre esteve bem representado. Levindo Lambert, Henriqueta Lisboa e o mestre Bi
Moreira, para citarmos só os fundadores.
Bi Moreira! Assim era carinhosamente chamado em sua querida
Lavras, nas rodas de folclore, na sua igreja.
Estamos falando de Sílvio do Amaral Moreira, nascido em Lavras
no ano de 1912. Filho de José Moreira de Alvarenga e Alina
Ludovina do Amaral Moreira. Em sua terra natal, inicia os estudos no Grupo Escolar “Firmino Costa” e conclui o ginásio e contabilidade no famoso Instituto Gammon.
Aos 18 anos começa a trabalhar na ESAL – Escola Superior de
Agricultura de Lavras, onde ocupou cargos importantes. Foi várias vezes paraninfo de turmas de formandos.
Profundo conhecedor da língua portuguesa. Escrevia com elegância e apuro. Excelente jornalista. O jornal foi uma das suas
paixões. Em 1932, com João Batista Alvarenga, fundou o tabloide
“Nova Lavras”, onde assinava as colunas “Nossa Terra, Nossa
Gente”, “Roteiro de Minhas Saudade”, “Página Íntima”, “Página
Quase Íntima”. Nestas colunas Bi falou de tudo. De folclore, das
coisas da cidade, de poesia. Ele foi um grande sonetista. Colaborou até os últimos dias de vida com a “Tribuna de Lavras”, com o
encarte “Acrópole”.
Em 1936, casa-se com D. Nenen – Maria Moreira Godinho. Desta
união nasceram José Sílvio, Márcio, Gilson e Denise. Destes, 8
netos.

51

Além de D. Nenen, Bi Moreira tinha outra grande paixão, sem
ser o jornalismo. Paixão vivida por inteiro que lhe veio da alma.
Esta paixão era o Museu de Lavras, que ele criou e hoje tem o
seu nome. Está instalado na Esal. Um museu bem diversificado,
eclético. Uma enciclopédia no dizer de Saul Martins, amicíssimo
de Bi Moreira. Foi o Saul que o trouxe para a Comissão Mineira
de Folclore.
Bi muda-se para Belo Horizonte. Não deixa, porém, sua Lavras,
nem muito menos o seu museu.
Em março de 1994, o mestre Bi Moreira nos deixa. Vai fazer parte
do patrimônio celestial.
Em agosto de 1997, mês dedicado às coisas da cultura tradicional, a Universidade do Estado de Minas Gerais/Uemg presta-lhe
justa homenagem pelo muito que fez na área da cultura popular.
Referindo-se a Bi Moreira, o folclorista e jornalista Carlos Felipe
disse muito bem:
“Dele pode-se dizer que foi tudo ou quase tudo, folclorista, poeta, museólogo, cronista, aglutinador de gente, propagador de
esperança”.
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Saul Martins
Luiz Fernando Vieira Trópia
Como ex-aluno do professor Saul Martins, recebi com a maior
honra a tarefa de redigir este artigo.
Saul Martins é mineiro de Januária, nascido a 1º de novembro de
1917.
Doutor em Ciências Sociais, professor aposentado de Antropologia da UFMG, ocupou a chefia do Departamento de Sociologia
e Antropologia da FAFICH/UFMG, de 1970 a 1973. Foi membro do
Conselho Estadual de Cultura Popular do Estado. É cidadão honorário de Belo Horizonte, através da Resolução nº 900, de 28/
04/87. Participou de todos os congressos de folclore realizados
no Brasil, além de destacada participação no seminário sobre
Patrimônio Artesanal, a convite da Universidade Nacional de
Córdoba, Argentina, em maio de 1979.
Dentre as maiores realizações de Saul Martins na área da cultura
popular, destaca-se a fundação, a 19 de fevereiro de 1948, da
Comissão Mineira de Folclore – CMFL, junto a outros 27
folcloristas dos quais apenas dois estão vivos entre nós: o próprio Prof. Saul Martins e Lúcia Machado de Almeida. Nessa ocasião foi empossado o Prof. Aires da Mata Machado Filho como o
primeiro presidente da CMFL.
Saul Martins tem participação preponderante na instalação do
Museu de Folclore, no andar térreo do Edifício JK, em Belo Horizonte.
Em 15 de março de 1980, passa ele a responder pela Presidência
da CMFL, devido à reúnica do Prof. Aires e, a 17 de maio do mesmo ano, é eleito e confirmado no cargo, que exerce até 22 de
agosto de 1983.
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Com o apoio da Coordenadoria de Cultura de Minas Gerais, instala, em 12 de maio de 1982, o Centro de Informações Folclóricas, num conjunto de salas do 6º andar da rua dos Carijós, 150,
para onde foi transferido também o Museu de Folclore.
Em 4 de dezembro de 1982, a assembleia aprova, por unanimidade, o nome de Museu de Folclore Saul Martins, à revelia do
Prof. Saul Martins, para o conjunto de peças artesanais já de
posse da CMFL, que logo em seguida doa seu acervo particular
para o Museu, na ordem de 558 peças artesanais.
Por decisão da Assembleia Geral, de 1º de outubro de 1983, é
concedido ao Prof. Saul Martins o título de Presidente de Honra
da CMFL, cujo diploma lhe é entregue em 12 de novembro do
mesmo ano.
Por ocasião do aniversário de 80 anos de vida, em 2 de novembro de 1997, é realizada uma mostra sobre a vida e obra de Saul
Martins, durante uma semana na Biblioteca Pública Estadual Luiz
de Bessa, quando a CMFL e seus membros prestam diversas homenagens ao Mestre Saul.
Ainda em fevereiro deste ano de 1998, é realizada uma sessão
solene no Centro de Cultura Belo Horizonte, recentemente instalado no antigo Museu de Mineralogia, na rua da Bahia com
Avenida Augusto de Lima, em comemoração ao cinquentenário
de fundação da Comissão Mineira de Folclore, bem como aos 80
anos de vida de Saul Martins e ai centenário de Belo Horizonte,
sendo lançado nessa oportunidade o Boletim n. 18 da CMFL, que
contém diversos artigos em sua homenagem, além de uma poema de sua autoria, intitulado “Adoção”, e outro artigo seu denominado “A Lógica dos Provérbios”.
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Lúcia Machado de Almeida
José Moreira de Souza
Lúcia Machado de Almeida nasceu no dia 9 de maio de 1910, em
São José da Lapa –Fazenda Nova Granja – então pertencente ao
município de Santa Luzia – MG. Mudou-se com a família ainda
criança – aos seis anos – para Belo Horizonte.
Pertencia a uma família de escritores. Aníbal Machado era seu
irmão; Maria Clara Machado, sobrinha; e Murilo Mendes, primo.
Casou-se com Antônio Joaquim de Almeida, paulista e irmão do
poeta Guilherme de Almeida – príncipe dos poetas brasileiros.
Antônio Joaquim passou a residir em Belo Horizonte com a incumbência de dirigir o Museu do Ouro de Sabará. O casal assinou no dia 19 de fevereiro a ata de fundação da Comissão Mineira de Folclore, a cujas reuniões comparecia com todo bom humor até mudarem para São Paulo.
Lúcia se dedicou à literatura infanto-juvenil a partir da prática
de contar histórias para os filhos. Sua obra nesse gênero é altamente apreciada dentro e fora dos meios escolares ainda nos
dias atuais. O texto leve e agradável encanta crianças, jovens e
adultos.
Lúcia também fez traduções e se notabilizou no gênero “passeios e viagens”. Passeio a Sabará, Passeio a Diamantina, Passeio a
Ouro Preto, Passeio ao Alto Minho, mostram a atenção da autora
para os lugares visitados, sempre com atenção para a formação
histórica e a memória que se deve preservar. Pode-se dizer que
as memórias de viagens homenageiam seu esposo, sempre solícito em conhecer lugares fundamentais para a memória de Minas Gerais. Devemos a Antônio Joaquim de Almeida o feito de
inaugurar anexo ao Museu do Outro, uma seção dedicada ao
trabalho nas Minas com ênfase à Arte Popular, primeiro ensaio
do Museu da Comissão Mineira de Folclore.
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Lúcia faleceu na cidade de Indaiatuba, São Paulo, no dia 30 de
abril de 2005, pouco antes de completar 95 anos.
Sobre Antônio Joaquim de Almeida, recomendo a leitura do artigo de Letícia Julião, “O Spham e a cultura museológica no Brasil” Ver também dessa autora JULIÃO, Letícia. 2008. Enredos museais
e intrigas da nacionalidade: museus e identidade nacional no Brasil.
258f. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

José Augusto Neves – o homem do pão
José Moreira de Souza
Desde criança, quando ia a Diamantina – sou nascido e criado em
Gouveia, em cuja igreja matriz repousaram os restos mortais de
Bernardo Fonseca Lobo, o descobridor oficial dos Diamantes –
tinha como itinerário obrigatório visitar o “Pão de Santo Antônio”. Ignorantemente, não inconscientemente, encontrei-me de
uma vez por todas com um senhor criador desse espaço
emblemático de abrigo da pobreza, a “cidade dos pobres”.
Muitos anos depois, como pesquisador, frequentei o “Pão de
Santo Antônio” com o objetivo de pesquisar os arquivos daquela instituição que sobrevivia há quase setenta anos – foi no ano
de 1968. Li e fichei o jornal que conservou o mesmo nome até se
transformar na década de 30 do século passado em “Voz de
Diamantina”. Obra de José Augusto Neves, porta-voz da Cidade
dos Pobres.
O Pão era a residência simbólica de Zezé. Ali ele tinha seus arquivos de música, de jornais, seu escritório e a gráfica. Curiosamente, o cônego Walter Almeida, naquele momento, se deu a
tarefa de “organizar ” o acervo segundo uma tabela de
temporalidade intuída. Catador de papéis velhos, reconheci,
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listei e fichei números raros de jornais diamantinenses que seriam descartados. Não decidi seu destino.
Minha maior surpresa se deu ao levantar um maço de papéis
com o título; “Contas da Banda do Corinho”. Copiei pacientemente todos os registros. Nesse mesmo ano, retornei ao Pão
acompanhado do diretor e do secretário da Escola de Belas Artes para microfilmar o arquivo musical do acervo de José Augusto
Neves guardado no Pão e catalogado pela professora Cleofe
Person de Matos da Associação Brasileira de Canto Coral.
O encontro com a obra de Zezé Neves me permite justificar plenamente o convite feito pelo professor Aires da Mata Machado
para incluir o Homem do Pão como fundador da Comissão Mineira de Folclore.
José Augusto Neves nasceu em Diamantina, no dia 30 de setembro de 1875. Seu pai era o português Antônio de Souza Neves e
sua mãe Ana Cândida. Estudou em Diamantina , depois em Ouro
Preto e queria cursar Direito em São Paulo, mas não concretizou
o desejo. Casou-se em 1897 com D. Josina Henriqueta dos Santos, com a qual teve uma prole numerosa – 12 filhos. Nesse mesmo
ano, passou a residir em Sete Lagoas, onde se tornou professor
de Geografia. É nessa cidade que se exibem as duas preocupações de toda sua vida: jornalismo e assistência aos pobres através da educação ou do socorro aos desvalidos. Em 1898 Zezé
está de volta a Diamantina, onde irá concretizar tudo isso enfrentando todos os obstáculos.
A trajetória de Zezé está muito próxima da de Silvio Amaral
Moreira – o Bi Moreira de Lavras. Atento à sua terra natal, zela
por tudo que ela representa. Jornalista, acompanha seu dia a
dia, registra, celebra ou lamenta as mazelas do cotidiano, em
prosa e verso. O jornal “Pão de Santo Antônio” que circulou por
trinta anos com esse nome, torna-se “Voz de Diamantina” a partir de 1936. Dele, merece atenção especialíssima a edição comemorativa do Centenário da Cidade Diamantina.
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Zezé Neves brinca consigo mesmo. Em um dos seus últimos escrito assina Ze-Zéro. Há amargura nisso!
Ele sempre se orgulhou de sua cidade, mas não poderia esconder jamais a amargura de vê-la tímida, às vezes equivocada:
Disse em versos:
“Como sabe todo mundo
Diamantina me contrista
Porque não é mais aquela
Em todo ponto de vista. “( 1- agosto-1936 ).
Vejam algumas amostras:
Voz de Diamantina:
“Como tudo está mudado!Foi-se o tempo em
que existia marcada diferença de classes, assinalada pelo
respeito dos inferiores aos superiores, e pela autoridade
suave que umas exerciam sobre as outras”. ( 14-novembro1936. )
“Horrível, detestável, o evoluir social deste
século em que a ciência nos assombra com
suas maravilhas!
É o século do rádio, do avião e de muitas outras descobertas em que os nossos antepassados não acreditariam.” ( 30-abril-1938 )
“A vida civilizada vai obrigando ao homem novos hábitos,
Costumes diferentes que, na maioria das
estreias, chocam aqueles que os assistem.”(
24-setembro-1940. )
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O jogo. - Os quebra-lâmpadas ( Ano I, no 31 )
“Cães, cabritos e cabras: Continua infestada a cidade de
cães vadios, cabritos e cabras; aqueles perigosos e imorais e estes, daninhos aos jardins e quintais”. ( Ano I, no
41)
“O fim do mundo. Para onde caminhamos? A mulher perde dia a dia o seu tesouro”. - “Nossa campanha contra a
licenciosidade pública nas ruas augustas da velha
Diamantina.”( Ano VI, no 24)
O modernismo: mulher é dentro de casa. Conversinhas
de moças nas ruas e esquinas. - Aglomeração de animais
nas ruas e becos . Notícia crítica: banda de música formada por moças. ( Ano VI, no 25 )
A banda de música local e a necessidade de cooperação. “Para onde caminhamos?” (...) “A liberdade está demais.”
(...) O baile, por exemplo, constitui, hoje, um dos principais veículos à perdição”. ( Ano I, no 30 )
“Cães perigosos”. - “Porque Diamantina não é mais aquela?” - “Sua santidade contra o mau cinema.” - “Pedintes
em penca”. - Crítica à liberdade de imprensa. ( Ano I, no
23.)
“A Rua, Terrível... a rua!”
“Esta palavra “Rua” abrange,
neste sentido, todo lugar fora da vigilância e controle dos
pais e educadores”. ( ...) “Vê-se, pois, que as más companhias são o mal da “Rua”.” (Ano III, no 6 )
Pão de Santo Antônio:
“Mães elegantes.” ( Ano XXV, no 1. ) Contra o concurso de
beleza. ( Ano XIII no 44. ) O entrudo, alerta ao delegado.
( ano VII, no 4. ) (Ver: José Moreira de Souza: Comunicação
e Mudança, a decadência do lazer tradicional. Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros, 1971 – inédito)
As transcrições acima podem conduzir o leitor a um espanto:
“mas que homem reacionário e conservador!”
Zezé era um nobre. É assim que deve ser lido. Ele se espantava
com sua Diamantina. Queria que sua cidade fosse modelo e não
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imitação dos ventos alheios. Ele sonhava com ecologia – escreveu mais de um livro para as aulas de geografia que ministrava -,
com promoção social, transformou a cidade dos pobres em lugar
de festa e não de tristeza, orgulhava-se do tempo dos diamantes, via Diamantina como capital da Cultura. Ao mesmo tempo, a
cidade em seu cotidiano, se mostrava como “verdugo dos infelizes”. Ao assinar “Zé-Zero” era como assinar o testamento do
fracasso; anos a fios de luta por nada, le monde marche! O deus
da evolução zera o passado.
Contudo, ele permanece vivo na memória de Diamantina. A cidade o homenageou com um busto em frente à sua cidade, a
cidade dos pobres, três anos após seu falecimento – em 1955.
Nessa oportunidade, o deputado federal Carlos Murilo Felício
dos Santos afirmou como orador oficial:
“Diamantina aqui está representada por seus filhos que
vivem dentro e fora dela, por suas autoridades civis e
militares, por seu chefe espiritual, senhor Arcebispo, D.
José Newton e pelo mais alto magistrado da Nação, o
diamantinense Juscelino Kubitschek nunca ausente dos
grandes acontecimentos de sua terra e de seu povo.
E toda ela, reverente e contrita vem prestar o culto indefeso de sua admiração e de seu reconhecimento a um
de seus filhos mais amados.”
Francisco de Paula Azzi publicou em 1940, (Jornal de Cataguases,
31 de julho) uma análise que retrata melhor do que todos a ação
do José Augusto Neves como folclorista sui generis:
“Encontra-se em casa cidade, pelo menos, um espírito
profundamente conservador, que sabe venerar as tradições mais antigas e mais características de sua terra, além
de cuidar de reconstituí-las para conhecimento das gerações moças.
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“Quando esse espírito é suficientemente iluminado,
como o do jornalista José Neves, longe de ser um saudosista emperrador da marcha do progresso, torna-se digno do acatamento e da veneração pública.” (Jayme Neves: José Augusto Neves: O Jornalista-escritor, sua Obstinação e Vocação Ecológica. Belo Horizonte: Imprensa
Oficial, 1986).

Tabajara Pedroso
José Moreira de Souza
Tabajara Pedroso também era paulista, nascido em Campinas,
em 07 de maio de 1897. Bacharel em Ciências e Letras,
Engenheiro Geógrafo. Foi professor de escolas rurais – donde
seu interesse pela educação. Esteve no Paraná e chegou a São
Sebastião do Paraíso como diretor de Escola. Em 1934, descobriu
Belo Horizonte.
Na capital, Tabajara Pedroso foi vice-reitor do Ginásio Mineiro,
diretor do Colégio Marconi, diretor do Instituto de Educação e
professor na Fazenda do Rosário, o que explica sua aproximação
de Aires da Mata Machado Filho. Fundador da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Minas Gerais,
atual FAFICH - UFMG, fundador da Faculdade Santa Maria
semente da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Embora, membro fundador, sua presença às reuniões da
Comissão Mineira de Folclore não se encontra registrada nas
atas a partir do ano de 1970.
Faleceu em Belo Horizonte, em 24 de julho de 1987, aos 90 anos
de idade.
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Edelweis Teixeira
José Moreira de Souza
Uma única vez pude contemplar a pessoa de Edelweis Teixeira.
Não era fácil para esse homem se desolocar lá de Uberaba, no
Triângulo Mineiro, para participar de todas as reuniões da Comissão Mineira de Folclore. Contudo, causou-me forte impressão a sua presença, pela pessoa e pela sabedoria.
Descontraidamente, ele comentou sobre o diamante e sua formação.
Transcrevo, em seguida sua rápida biografia disponibilizada na
internet pela Academia de Letras do Triângulo Mineiro.
Edelweiss Teixeira nasceu em Pouso Alegre, MG, em 1909,
mudando-se logo depois para Belo Horizonte.
Em 1943, transferiu-se para o Triângulo Mineiro, onde
casou-se com Inês Resende Teixeira e teve seis filhos. Era
formado em medicina, odontologia, música e regência
em canto orfeônico. Foi professor, inspetor de ensino e
reitor, folclorista, poeta, historiador e botânico.
Além da educação e da pesquisa histórica - suas mais
puras paixões - com a Fundação do Instituto de Folclore
do Brasil Central, ele resgatou a história do folclore do
Triângulo Mineiro, recuperando todas as nossas manifestações culturais e despertando o nosso povo para a
valorização de cada data festiva, danças, etc, além de ter
deixado várias obras inéditas, preparadas para publicação. Foi membro dos Institutos Históricos e Geográficos
de Minas Gerais e de São Paulo, da Comissão Mineira de
Folclore e da Academia de Letras do Triângulo Mineiro,
onde ocupou a Cadeira nº 32. Publicou desde 1940, trabalhos na área de historiografia e folclore de Minas Gerais.
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Edelweiss Teixeira faleceu em 1986.
Obra publicada: O Triângulo Mineiro dos Oitocentos (séculos XVIII e XIX)
Vale a pena fixar uma das marcas constantes dos estudiosos do
folclore. Nenhum é especialista; todos levam a marca de registrar vivência de sua terra, de sua região. Assim também Edelweis.

Membros Fundadores dos quais não se obteveram
informações suficientes
Ursulina Pitaguary, estudou Canto Orfeônico no Rio de
Janeiro. Foi aluna de Heitor Villa Lobos Natural de Ouro Fino –
MG

Branca de Carvalho Vasconcelos – Compilou Cancioneiro
Escolar, juntamente com Arduíno Bolívar. Conhecia ou participava
da roda de Levindo Lambert.

João Braz da Costa Val - Nasceu em Viçosa, aos 11 de julho de
1894 e faleceu em Belo Horizonte aos 13 de setembro. de 1957.
Era advogado e jornalista. Parece que apenas assinou a ata de
fundação da Comissão, sem maior participação na mesma.
Francisco Inácio Peixoto – Nasceu em Cataguases em 95 de
abril de 1909 e faleceu em 8 de janeiro de 1986. Cursou Direito
no Rio de Janeiro e foi um dos integrantes do Grupo Verde, o
qual teve estreita relação com o Leite Criôlo liderado em Belo
Horizonte por João Dornas Filho.

Mário Lúcio Brandão – A única informação obtida é que seria
diretor do Museu Histórico Em Belo Horizonte, quando assinou
a ata de fundação.
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Legado de outros membros
Hermes de Paula
José Moreira de Souza
Era o ano de 1970, meses de julho e agosto. Eu havia chegado à
cidade de Montes Claros para dirigir pesquisas socioeconômicas
como base para elaboração do Plano Diretor. Vi as “Festas de
Agosto”. A cidade contava com 80.000 habitantes crescia a ritmos acelerados e era um dos polos da Sudene em Minas Gerais.
Nunca fui tão bem recebido. Soube não ser o único. Em hotel
vizinho ao meu, um professor ganhava dinheiro ministrando
cursos de Leitura Dinâmica – moda na época –. Com esta técnica
prometia-se que as pessoas seriam capazes de ler páginas e mais
páginas por minuto. Em outro aposento, um jovem aventureiro
fazia proezas com promessas de parapsicologia. Montes Claros
era ávida por novidades, espaço propício para charlatães.
Relato um fato. Todos os pesquisadores cursavam Ciências Sociais. A cidade estava se transformando em centro universitário:
Faculdade de Filosofia, de Direito e de Medicina, todas inauguradas recentemente. Os jovens pesquisadores eram voluntários, queriam conhecer técnicas de pesquisa. Certa vez, a coordenação da empresa abriu uma conta para depositar meus honorários. Necessitei de uma certa importância quinhentas moedas
de alguma coisa – cruzeiro novo, sei lá. Havia quatro agências
bancárias uma em cada esquina de uma rua. Não guardei o nome
do banco e, equivocadamente, entrei em um deles. No balcão,
reconheci um aluno da Faculdade de Filosofia que participava
da pesquisa. Ele me cumprimentou efusivo. Pedi-lhe um cheque avulso. Preenchi, assinei e lhe entreguei. Ele foi ao caixa,
retirou a importância e me repassou. À noite, na faculdade, ele
me perguntou: “o senhor tem conta naquela agência?” Resposta
convencida: “Tenho”. Fim de conversa. Passados alguns dias,
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perguntei a um dos diretores da empresa à qual prestava serviços, ao passarmos pelo mesmo local: “Onde é que vocês depositaram o dinheiro?” Resposta: “Foi naquele banco ali...- “ Ih!
Então eu retirei o dinheiro no banco errado.”
Esta a imagem que fixei de Montes Claros. As pessoas confiam
demais. A rede de relações é tão cheia de confiança que vi pessoas pegando taxi e informando ao motorista: “eu vou à casa de
fulano”. Nenhuma informação adicional.
Foi desse modo que conheci o doutor Hermes de Paula. Ele residia ao lado do prédio da Prefeitura Municipal. Bati à porta, fui
recebido sem qualquer protocolo. Conversamos sobre seu livro
Montes Claros, sua história, sua gente, seus costumes. Conversamos sobre música, ele me mostrou inúmeras partituras, a relação de Montes Claros com Diamantina, a criação do grupo de
serestas João Chaves.
Nessa mesma oportunidade, conheci outra pessoa que me fez
confirmar a generosidade das elites dessa cidade: Simeão Ribeiro Pires – um engenheiro, museólogo, industrialista, historiador e tudo que possa caber na curiosidade de um homem, político, ex-prefeito, presidente da Câmara Municipal.
Sintetizo: Montes Claros é a síntese das Minas dos Gerais, do
Sertão. Simeão resume, no meu entender, o espírito do sertão
na belíssima obra O padre e a bala de ouro. É uma joia que ocorre
como técnica de redação a poucos privilegiados em cursos acadêmicos de História. A relação entre mito, lenda e História é
tecida com competência por esse engenheiro empresário.
Não há, portanto, como falar de Hermes de Paula sem dizer de
Montes Claros. Hermes é Montes Claros das Formigas. Homem
nascido na Capital do Sertão.
Data de nascimento? 6 de dezembro, com certeza. Ano? 1910 bi
registro de cartório, 1909 garantido pelos relatos dos parentes.
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Hermes já nasceu nas armadilhas da tradição, entre tradição e
registros da modernidade incerta.
Como médico, vivia esse enredo de ter de assinar atestados de
óbitos por causas desconhecidas. Levantei todos os óbitos ocorridos na cidade de Montes Claros a partir do ano de 1950. A burocracia exigia que nenhum falecido encontraria abrigo na cidade
dos mortos sem o devido atestado. Então constava: causa “sem
assistência médica”. Mais além, nos inúmeros distritos, Miralta,
São João da Vereda, nem isso. Os cartórios distritais eram ilustres desconhecidos. Os mortos eram levados, a comitiva saltava
a cerca e enterrava. Estava concluída a missão. Isto é o Sertão. O
Sertão é um mundo.
Como bom sertanejo, Hermes varou o mundo. Em 1916, estava
no Jardim da Infância - isso mesmo, Montes Claros era moderna,
o Colégio Imaculada conceição oferecia oportunidade para préescola. Nos dois primeiros anos do Primário, o menino Hermes
Augusto de Paula conheceu o Rio de São Francisco em Várzea da
Palma, mas no terceiro e o quarto ano de grupo, está de volta à
sua terra natal no emblemático Grupo Escolar Gonçalves Chaves. O Ginásio é cursado em Belo Horizonte – Colégio Arnaldo e
Juiz de Fora. Medicina: é a vez de Niterói, Faculdade Fluminense
de Medicina. Diploma-se em 1939.
Hermes leva o sertão por onde anda. No Instituto Vital Brasil,
interessa-se por ofidismo, soroterapia e microbiologia. Trará para
sua cidade a preocupação sanitarista: Muita saúva e pouca saúde! Sua contribuição para a Faculdade de Medicina de Montes
Claros será nessa área: Higiene e Puericultura.
Falece em 1983. Nesse mesmo ano, sua esposa, Josefina de
Paula, lança a segunda edição em três volumes Montes Claros,
sua história, sua gente, seus costumes, em Belo Horizonte no dia
22 de agosto.
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O doutor Hermes deixou entre inúmeras contribuições para a
Comissão Mineira de Folclore uma palestra inesquecível pronunciada numa das Semanas Mineiras de Folclore: “O uso do
pequi e do pequizeiro nos Sertões de Minas”. Numa noite animada, o grande estudioso exibiu pratos cuidadosamente preparados para serem saboreados e degustados para alegria dos presentes.

Cristina de Miranda Mata Machado
José Moreira de Souza

O professor Aires da Mata Machado Filho trouxe para a Comissão Mineira de Folclore dois parentes próximos. A Professora
Maria Orminda Mata Machado, sua irmã, e Cristina Miranda Mata
Machado, sua filha.
Sobre a dona Maria Orminda tenho muito pouco a dizer. Conheci-a rapidamente quando era inspetora escolar e a vi uma segunda vez em janeiro de 1953, na véspera de minha partida para
os estudos em São Paulo. Soube que ela era grande protetora de
crianças pobres, às quais dedicava atenção especial. Diamantina,
teve em Zezé Neves – outro membro fundador da Comissão
Mineira de Folclore – e em dona Maria Orminda a preocupação
com a promoção social. Um dedica-se aos idosos e outra à criança e à família.
Quanto à Cristina, divido sua história em duas partes. Antes do
fatídico dia 23 de agosto de 1985 e depois.
Antes. Cristina era professora da Escola de Música da UFMG. Viajou ao exterior para aprofundar estudos, publicou em revistas
internacionais estudos sobre rodas infantis, ingressou no Conservatório Nacional para cursar mestrado em musicologia, escolheu o professor doutor Saul Martins para seu orientador. Tudo
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ia bem até que o vinte e três de agosto lhe trouxe nuvens sombrias. Num instante perdeu o pai, a mãe e a irmã num fatídico
acidente de trânsito na BR 040. O golpe foi duro demais.
Cristina ainda tentou continuar os estudos sobre o candombe.
Tive a satisfação de acompanhá-la e testemunhar sua técnica de
estudo junto aos candombeiros. Mas dia após dia, o amargo era
mais insistente.
Vivia entre lembranças em meio a cerca de 32 mil livros que
compunham a biblioteca do Pai Mestre. Nada era tocado. Tudo
era contemplado. Doía.
Nosso companheiro, Antônio de Paiva Moura catalogou e avaliou a biblioteca, atribuindo-lhe um valor de R$850.000,00. Acervo preciosíssimo com obras raras. Que fazer? Haveria alguma
instituição a qual poderia ser destinatária desse legado?
Por volta de 2006, Cristina procurou-me angustiada. O acervo de
Aires seria vendido para um sebo, pelo insignificante valor de
R$ 80.000,00. Eu me propus a ajudá-la e levei o catálogo para o
reitor do Centro Universitário Newton Paiva. Resposta: “Não nos
interessa”.
Mas, em meio a todos os sofrimentos, Cristina se mirava na determinação do pai. Esse moço quase cego e que via tudo com os
olhos da alma. Resistiu. Jamais deixou de frequentar as reuniões das assembleias da Comissão. Às vezes chegava tarde, ouvia
com atenção as falas e sempre tinha um aparte sensato e
instigador.
Sob a presidência de Carlos Felipe, celebrou-se o Centenário de
Aires da Mata Machado Filho. Ouvimos depoimentos de Domingos Diniz, Erildo do Nascimento de Jesus e de muitos outros. Foi
um instante de gloria para a filha do Pai-Mestre.
Alguns meses depois, os jornais estampavam a “Missa da Ressurreição”. O celebrante sublinhou os traços que marcavam
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Cristina nesses dias derradeiros. “Falava coisas importantes, mas
a conversa já havia passado”.
Lembrei aos colegas a “doce Cristina”. Coisa de gente que descobre na música a “estética da transcendência”.

Nelson de Figueiredo
José Moreira de Souza
Conheci Nelson de Figueiredo em diferentes oportunidades. À
primeira vez, ainda não pertencia à Comissão Mineira de Folclore, era, então, sociólogo lotado na Reitoria da UFMG no Centro
de Estudos Mineiros. Diretor, professor Francisco Iglésias.
A sala do professor Iglésias era frequentada pelos grandes expoentes de estudiosos de Minas Gerais. Em certo dia, no início
da tarde, eis que chega Nelson de Figueiredo acompanhado de
outras pessoas cujo nome não me recordo. Nelson trabalhava
em alguma Secretaria de Estado do Governo de Minas Gerais e
tinha propostas para uma parceria com Centro de Estudos Mineiros. Não prestei maior atenção à conversa, mas, entre uma e
outra proposta figuravam: translado dos restos de inconfidentes da África para Minas Gerais; celebração de centenários de
grandes figuras da história mineira; e, para sintetizar, apoio da
Universidade ao programa de Educação Moral e Cívica, segundo
os moldes do Ministério da Educação do governo federal.
A conversa durou pouco. Iglésias nem se propôs a assentar com
os visitantes em torno da mesa de reuniões presente na sala.
Despachou-os dizendo: “Eu recuso a me alinhar com esse moral
e civismo desse governo militar”.
Esse foi o Nelson de Figueiredo que conheci pela primeira vez.
Outras, aconteceram em reuniões das assembleias da Comissão
Mineira de Folclore. Não me recordo de suas intervenções nes-
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sas oportunidades. Acredito que se Lima Barreto, o tivesse conhecido, teria motivos para um novo Isaías Caminha.
Minha aproximação com o Nelson aconteceu uma única vez. Estava estudando a família de Teófilo Otoni e encontrei parca bibliografia. Saul Martins lembrou que Nelson possuía uma estante especializada nos Ottoni, mas advertiu, “ele é muito sistemático. Tem aquelas manias de velho solteirão. Mas é o único que
pode ajudá-lo”.
Mais uma vez, à tarde, subi a Rua Padre Rolim, cheguei até a
esquina da Avenida do Contorno e acionei a campainha.
Nelson me atendeu prontamente, mas fez logo o seguinte reparo: “Você não marcou entrevista”. Foi só isto. Em seguida, mandou-me entrar.
Residia num amplo apartamento no andar térreo. A sala era toda
livros; nos quartos estantes cheias de livros. Na cozinha sobrava
um pequeno espaço para o fogão e a pia. Tudo mais eram livros.
Apenas o banheiro estava isento de “cultura”. Seu quarto de
dormir tinha área reservada à cama. Tudo mais eram livros.
Ciente de meu interesse, mostrou-me a estante onde estavam
obras referentes à família Ottoni, desde as de meados do século
XIX, até as mais recentes. Sentei-me à mesa, fichei as mais preciosas e me aprontei para a despedida.
Nelson, nesse momento, passou a exibir sua biblioteca. Deume uma lição de leitor atento. Havia obras das quais possuía
todas as edições. Primeira, segunda, terceira... Todas haviam
sido lidas, anotadas e comentadas. Em seguida, mostrou-me
dezenas de cadernos dedicados a estudos genealógicos. Nelson
se aprontava para publicar, não sabia quando, algo como “Velhos Troncos Mineiros” ou “Nobiliarquia de Minas Gerais”. Teófilo
Ottoni, Minas Novas Araçuaí, Diamantina e Serro eram cidades
às quais se dedicava em seus estudos genealógicos. É claro que
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em meio a isso não poderia faltar estudos sobre as famílias Mata
Machado e Caldeira Brant.
Nelson era um nobre e noblesse oblige. Ao me despedir, retirou
da estante uma obra da qual possuía vários exemplares da
mesma edição e redigiu uma dedicatória nesses termos: “Como
recordação de sua visita à minha casa”.
Era o ano de 1991. Pouco tempo depois esse filho de Nerval de
Figueiredo e Alice Porto de Figueiredo, nascido em Teófilo Otoni,
Estado de Minas Gerais, a 28 de março de 1917 partia para a eternidade. Consta que sua preciosa biblioteca foi destinada à sua
querida terra natal. Deus queira que a cidade celebre o seu centenário no dia 28 de março de 2017. Nessa oportunidade algum
orador lembrará o orgulho de Nelson ao afirmar “pertenci a 49
instituições nacionais e 17 estrangeiras”. Se entre essas não for
mencionada a Comissão Mineira de Folclore o orador deverá
corrigir imediatamente: falta uma. São cinquenta.

Jupyra Duffles Barreto
José Moreira de Souza
Era o ano de 2011. A Comissão Mineira de Folclore necessitava
de colher assinaturas da maioria absoluta dos membros efetivos para publicar um edital de convocação da Assembleia Geral
Extraordinária acompanhada de código de identidade, e demais
informações cadastrais. Nosso companheiro Frei Francisco van
der Poel se encarregou de obter a anuência da professora Jupyra.
Encontrou-a em sua residência, no bairro Sion, em Belo Horizonte, plena de energia, compatível com os 97 anos de vida.
Sempre encantada com a música, sua devoção maior, Jupyra dirigiu-se ao piano e brindou o ilustre visitante com melodias de
sua preferência. Foi a despedida. Dona Jupyra, como a chamávamos, sempre foi uma pessoa dócil e amável. A música e sua voz
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altamente empostada davam mais brilho à sua beleza. Ninguém
jamais suspeitaria de sua idade, mesmo quando seguidas vezes
tenha justificado a ausência a algumas reuniões alegando dificuldades de locomoção por motivo etário.
Em dezembro de 2011, nas proximidades do natal, despediu-se
definitivamente. Frei Chico, sempre atencioso, concelebrou a
missa de sétimo dia e lembrou aos presentes a mensagem duradoura dessa nossa companheira na igreja de Nossa Senhora do
Carmo.
Jupyra nasceu em Sertãozinho, São Paulo, no dia 18 de setembro do ano 1913. Celebraria, portanto o centenário neste ano de
2013. Sua afeição pela música veio do berço. Aos nove anos passou a estudar piano, na cidade do Rio de Janeiro, onde passou a
residir desde tenra infância.
Cursou a Escola Nacional de Música, na qual foi aluna de canto
orfeônico de Villa-Lobos e diplomou-se em 1932. No ano de 1933,
passou a residir em Belo Horizonte. Ela atribuía a Vila Lobos seu
interesse pelo Folclore e pelo canto orfeônico. Porém, segundo
ela, foi Aires da Mata Machado que lhe deu a melhor contribuição para abordar essa área de estudo.
Em Belo Horizonte, lecionou, entre outros estabelecimentos,
no Instituto de Educação do Estado de Minas Gerais, na Fundação Mineira de Arte (FUMA) e, finalmente no Conservatório Mineiro de Música – atual Escola de Música da UFMG. No referido
Conservatório, no qual ingressou no ano de 1965,lecionou Folclore, até se aposentar, no ano de 1979.
Sua afeição pela relação entre Folclore e Religiosidade Popular
presentes nas criações musicais a fizeram se aproximar de Frei
Chico – Francisco van der Poel – a quem ela muito admirava.
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Wilson de Lima Bastos
José Moreira de Souza
Não me lembro de muitos encontros com o professor Wilson de
Lima Bastos, porém, fixei seu comparecimento em uma das reuniões da Comissão Mineira de Folclore. De imediato, ficou a ideia
de ser um homem estudioso e convencido de suas verdades.
EM juiz de Fora, entre inúmeros feitos, Wilson era professor do
Departamento de Sociologia do que é, hoje, a UFJF. Não se há de
esperar ter sido um sociólogo típico, segundo o tipo ideal de
sociólogo que a academia foi construindo ao longo dos tempos.
Tomou interesse pela Sociologia a partir do curso de Direito,
mas antes havia cursado Odontologia. Como professor de Sociologia, criou o Centro de Estudos Sociológicos de Juiz de Fora e se
dedicou ao estudo do Folclore e da história regional.
Em 1982, fundou a Academia Juiz-forana de Letras, da qual se
tornou presidente vitalício até o ano de 1998 – 20 de outubro -,
quando veio a falecer.
Pertenceu a inúmeras academias, dentre elas a Comissão Mineira de Folclore, algumas bastantes exóticas como Associação
dos Cavaleiros Templários do Brasil; Ordem dos Bandeirantes –
SP; Ordem dos Bandeirantes – MG, Ordem do Mérito e Cavaleiresca
de Santo Amaro – SP.
Escreveu muito, valendo destacar: Folclore no setor Religião –
1986; Badalo do sino – memórias. SD. Preocupa-se com o exercício de cargos públicos e com base nisto publicou Crise de autoridade, obra que mereceu o seguinte comentário de um colega:
“Este pequeno trabalho do Prof. Wilson de Lima Bastos pode
servir de manual para aqueles que, sinceramente, pretendem
realizar o bem comum, que é dever essencial do Estado e, pois,
de quantos assumem postos de direção na vida pública.” As convicções de Wilson estavam na contramão da gestão pública como
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leva a entender Antônio Tristão, no prefácio à obra Mariano
Procópio Ferreira Lage, publicada em 1961. No referido prefácio,
sabe-se que Lima Bastos foi vereador e se confrontou publicamente com outros interesses no dia de julho de 1950. Contudo,
uma das marcas de Wilson foi a lealdade cavaleiresca claramente visível nas dedicatórias - uma em cada página – da obre sobre
Mariano Procópio. Em primeiro lugar: “Ao eminente patrício Dr.
Jânio da Silva Quadros, Digníssimo Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil”. Segue uma página em branco e, em
seguida: “Ao nobre co-estaduano Dr. José de Magalhães Pinto,
Mui digno Governador do Estado de Minas Gerais.” Mesmo procedimento para mais uma dedicatória: “Ao Excelentíssimo senhor Prefeito Olavo Costa e aos ilustres senhores vereadores à
Câmara Municipal de Juiz de Fora”. Assim por diante, para mais
três dedicatórias.
Alguns estranharam que Wilson se mostrasse também leal ao
regime militar...
Wilson nasceu em 7 de agosto de 1915.
Fonte: http://academiajuizforanadeletras.blogspot.com.br/
2009/03/wilson-de-lima-bastos.html
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Lázaro Francisco da Silva
José Moreira de Souza
A trajetória do professor Lázaro na Comissão Mineira de Folclore merece atenção muito especial. A convite de Domingos Diniz,
Lázaro aceitou encabeçar uma chapa para presidir a Comissão
Mineira de Folclore, no período 2001 a 2004. O mesmo Domingos
lembrou meu nome para vice-presidente. Ouviu repetidas recusas, mas argumentou: Vice é só vice!
Lázaro assumiu orgulhoso e empolgado. Tinha sonhos de dias
de glória para a Comissão. Criara a Comissão Ouropretana de
Folclore, o site www.focloreart.br, iniciara um curso de folclore
on line, regozijava-se com as milhares de consultas, em época
em que as redes sociais iniciavam timidamente os encontros
virtuais.
Quando da inauguração do Centro de Tradições Mineiras, Lázaro
era puro entusiasmo.
Na edição de número 76 de março/abril de 2002, deu este título
pomposo ao editorial: “Balanço de tirar o fôlego”. E iniciou com
estas palavras: “Após anos de peregrinação e vida cigana, a
quinquagenária Comissão Mineira de Folclore consegue sede
própria em prédio anexo à Serraria Souza Pinto, através de convênio firmado com a Secretaria Estadual de Cultura, a Fundação
Clóvis Salgado, na pessoa de seus titulares, os jornalistas Ângelo Oswaldo de Araújo Santos e Mauro Werkema, e a Empresa de
Turismo Belo Horizonte S/A – Belotur.” Após relatar a saga peregrina e avaliar o preço inerente ao novo momento, Lázaro concluiu: “Para a Comissão Mineira de Folclore o novo milênio começou com muito trabalho e muitas esperanças”.
Nesta mesma edição o Presidente da Fundação Clóvis Salgado,
Mauro Werkema, registrou e fez eco ao entusiasmo: “A criação
de um Centro de Tradições Mineiras, por ação parceira entre a
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Secretaria de Estado da Cultura, a Fundação Clóvis Salgado e a
Comissão Mineira de Folclore tendo como objetivo maior a preservação de nossa cultura popular, é ato de grande significado e
maior consequência. (...) Da nossa parte, tudo faremos para o
sucesso desta empreitada, tão importante para Minas e o Brasil”.
Lázaro pôs-se a trabalhar. Viajava de Mariana a Belo Horizonte,
várias vezes por semana para manter vivo o sonho de uma Comissão comprometida com o saber popular em Minas Gerais.
Elaborou projetos de captação de recursos. Vale lembrar que
era fim de um governo e início de outro.
Essa correria acarretou ao Lázaro um acidente vascular cerebral
ao qual não sobreviveu. No dia 05 de abril de 2003, com 61 anos,
Lázaro deixou tudo para trás, coube ao inútil vice-presidente
suprir seu lugar. Digo inútil para o termo ser tomado ao pé da
letra. Ninguém esperava uma despedida tão rápida. Não havia,
portanto, encaminhamento e distribuição de atividades. Tudo
estava concentrado nas mãos do presidente.
Um dos primeiros efeitos foi a desativação do site por desconhecimento de senha e técnicos que apoiavam o sonhador
Lázaro. Seguiram-se outros. Dar conta de pessoas que
diagramavam a Revista Comissão Mineira de Folclore. Para completar, dívidas assumidas com serviços de contabilidade. E tempo disponível.
Tempo. O vice-presidente, nesse momento estava completamente envolvido com a coordenação da Pesquisa Origem e Destino que se realizava na Região Metropolitana, com amostra
domiciliar de 32 mil entrevistas, 96 mil entrevistas nas rodovias,
12 mil entrevistas em terminais rodoviários e para completar
coordenava também os cursos de pós-graduação de um Centro
Universitário. A Comissão Mineira de Folclore perdeu duas vezes. O presidente e o tempo.
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Como membro da CMFL, Lázaro iniciou suas atividades no primeiro lustro dos anos setenta. Seu primeiro contato com os estudos de Folclore se deu quando o então Conselho de Extensão
da UFMG promoveu o Ciclo de Debates sobre a Medicina Popular. Lázaro participou de toda a programação decorrente – Seminário de Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar – com a presença do professor Manuel Diégues Júnior, encontros semanais
realizados ao longo do ano na Escola de Música da UFMG, Curso
de Especialização em Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar
ministrado na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Como
professor de Filosofia da Faculdade Belo Horizonte, Lázaro se
entusiasmou pela interdisplinaridade e publicou juntamente
com os alunos do curso de Pedagogia a obra: Educação como
Esperança: fundamentos interdisciplinares da Educação.(1973).
Esta obra mostra o pleno envolvimento do autor com a questão
dos estudos de Folclore e, seguramente, ela não existiria sem a
participação do autor nas atividades enumeradas anteriormente. O capítulo “A pesquisa como vocação humana” reproduz texto apresentado no Seminário de Metodologia da Pesquisa
Interdisciplinar; “Educação e Cultura” exibe o esforço do autor
em conduzir os alunos à compreensão do saber popular manifesto em ditos e provérbios para um diálogo com a Filosofia.
Um dos momentos apoteóticos e de ocaso desse percurso, deuse com o Seminário experimental cujo título era “Contrastação
dos Objetos de Elaboração das Ciências Humanas”. Era uma fase
de continuidade ambiciosa. Iniciou-se e terminou com um experimento: “A Crença e Seus Fundamentos”. Lázaro foi fundamental na preparação dessa fase. Ela constituía da formação de
dois grupos: um, dos “cientistas” acadêmicos e outro, dos ingênuos cientes do senso comum. O grupo dos “cientistas” era composto por professores dos cursos de Psicologia, Ciências Sociais,
Economia, Filosofia, Medicina Social, Parapsicologia, Teologia
etc.; a “ciência ingênua” era representada por uma devota de
igreja, uma raizeiro, um benzedor, um pai de santo. Tudo deveria ser registrado, embora os instrumentos de registros fossem
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precários. O passo seguinte – não realizado, a continuidade foi
censurada pelo Conselho de Extensão, afinal, vivia-se os anos
de chumbo - seria de cada especialidade buscar interpretações
até a exaustão de cada “fato” ocorrido e ter a sinceridade de
buscar ajuda junto a outras especialidades para os “resíduos” de
interpretação. O conceito de resíduos obedecia aos limites da
racionalidade conforme a sociologia de Vilfredo Pareto. Mexiase na caixa de marimbondo.
Foi no interior desses movimentos que Lázaro se interessou pelo
estudo do Folclore e foi convidado pelo professor Saul Martins a
ingressar na Comissão Mineira de Folclore, no ano de 1974. Sua
participação nesses anos teve outros efeitos. No curso de
Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar, Lázaro conheceu uma
moça graduada em Serviço Social e se encantou. Um anos depois
casou-se com sua Deolinda na Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Belo Horizonte. Como objetos de estudo interessou-se
pela comunicação da intimidade presente nas roupas de homens
e mulheres e pela “pedras de raio” recordação de sua infância
em cidade do Sul de Minas.
Algo como dois ou três anos depois, fez concurso para a recém
criada Universidade Federal de Ouro Preto e se mudou para aquele cidade. Prosseguiu os estudos de folclore, com atenção para
as manifestações populares em “Antônio Pereira”. A convivência com o “povo simples” o conduziu a se interessar pelas narrativas populares; o assim chamado “conto folclórico”.
Viveu uma das aventuras das mais interessantes e
paradigmáticas. Encantava-se com os “romances populares” contados com encanto por um excelente contador de estórias. Talvez, tivesse em mente produzir algo com Flor de Romances Trágicos de Câmara Cascudo. Mas, Lázaro era um ousado tímido:
“nem tanto”, ele diria. Nem tanto, ele o fez.
Frequentava sempre que podia um grande contador de estórias, romances completos. Chegou a publicar, sempre com todo
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respeito ao autor, alguns deles. Gastou dinheiro nisso. Cheio de
remorsos pela apropriação do saber do outro, Lázaro resolveu
remunerar também as visitas. Cada conto ou estória narrada era
paga. Lázaro profissionalizou a contação de estórias. Certo dia,
chegou inopinadamente na casa do seu parceiro editorial. O
exímio contator estava se preparando para recebê-lo. Tinha ao
lado um livro de contos maravilhosos do qual retirava as versões
que lhe narrava.
Qua-qua-qua! Nós rimos hoje. Isto é, porém, a maior lição para
interpretação de relatos e de “pesquisa” sobre o saber popular,
ou de coleta folclórica. A técnica etnográfica não é tudo. O estudo de folclore exige que o autor saiba o saber popular e não que
o busque em outros vomo estranos a ele.
Nessa linha, Lázaro publicou O Romance de Jiquitaia em edição
bastante elaborada.
Lázaro era ousado, outras vezes apressado para encontrar e se
fixar na primeira interpretação. Dedicou-se a organizar registros
das irmandades nessa histórica região do Ouro. Em “Conjuração
Negra em Minas Gerais” ele trabalha com a hipótese de uma
iconografia de fundo iorubano na Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e Santa Efigênia em Ouro Preto. Ele viu búzios e outras
coisas no meio das pinturas e entalhes.
Esse é o Lázaro Francisco da Silva. Generoso, ousado, dedicado
aos filhos que adotou sem reservas. Lázaro foi o primeiro aluno
do curso de mestrado em Filosofia a defender a dissertação com
o título A leitura histórico-crítica em Baruch Espinosa. Nessa obra,
o autor juntava sua primeira experiência em “Leitura Dinâmica”
como técnica de estudo, o autor preferido do orientador
Althusser – Para ler o Capital – e seu conhecimento de Espinosa
e da Patrística. Marotamente, a banca foi composta pelo
orientador, que conhecia bem seu autor de preferência –
Althusser, dos estruturalistas franceses – e o padre Orlando Vilela
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grande conhecedor da filofia medieval e da patrística e o padre
Antoniazzi do mesmo porte.
A banca deu uma aula de prática de leitura. Vilela citou textos
em grego, latim, alemão, francês. Leu Espinosa de cabeça para
cima e para baixo e deixou o orientador como conhecedor apenas do estruturalismo de Althusser, questionando a possibilidade de ler Espinosa sem conhecimento de Orígenes, Guilherme
de Okham e centenas de escoláticos que leram e interpretaram
a Bíblia. O pobre Lázaro em resposta quase jogou o orientador
na cova dos leões; o orientador e a estrutura do curso.
A dedicação aos filhos é outra marca importante. Lázaro amou
sem reserva ao Rafael, adotado logo nos primeiros anos de casamento, e à pequena menina da qual cuidou após a mãe
abandoná-la para tentar a vida em Nova Iorque. Nessa cidade, a
mãe faleceu precocemente e Lázaro fez sua primeira e única
viagem internacional para transladar para o Brasil o corpo da
mãe da filha que ele acolheu amorosamente.
Lázaro nasceu no dia 19 de novembro de 1942 - dia da bandeira..

Maristela Tristão
José Moreira de Souza
Maristela havia completado 78 anos, quando lhe disse:
- Não dá para acreditar. Você não aparenta a idade.
- A cor ajuda.
Respondeu. De fato, Maristela era uma mulata cheia de energia.
Chegaria aos 80, simulando 60 anos ou menos. Porém, no dia 1
de dezembro, não se fez esperar. Vítima de mal súbito, despediu-se.
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Seu nome é lembrado em um espaço de eventos no Palácio das
Artes – Fundação Clóvis Salgado.
Maristela se dedicou muito à Comissão Mineira de Folclore. Foi
uma das responsáveis pela implantação da Feira de Artes e Artesanato da Praça da Liberdade – hoje transferida para a Avenida Afonso Pena – em Belo Horizonte. Promoveu Semanas Mineiras de Folclore com patrocínio da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, nos anos 70. Escreveu sobre folclore em sua coluna em jornais diários de Belo Horizonte, como crítica de arte.
A Comissão Mineira de Folclore lhe deve alguns momentos de
glória.
Faleceu no ano de 1997. Carranca, nº 27 noticiou e comentou:
“Meu trabalho é de resistência, a cultura mineira vive de
esperança de dias melhores”, afirmava Mari’Stella. Professora, crítica de arte, membro efetivo da CMFL, faleceu dia 1º de dezembro, aos 78 anos de idade, vítima de
aneurisma. O seu trabalho e contribuição no campo do
folclore e do artesanato puderam ser apreciados nas inúmeras mostras, salões festivais, cursos e simpósios por
ela coordenados, destacando-se a IV Festa do Folclore
Brasileiro, realizada em Belo Horizonte, em 1976.
“Nós, pintores primitivos, devemos muito a Mari’Stella.
A arte deve muito a ela. Ela tinha um coração de ouro e
fazia tudo para todos com amor. Amor à arte”
(Rodelnégio, pintor).
A Comissão Mineira de Folclore também lhe deve muito. Descanse em paz, Mari’Stella. Seus companheiros da
Comissão contiuarão levando a bandeira de resistência
e esperança”
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Washington Peluso Albino de Souza: um furacão
de ideias
José Moreira de Souza

Era fevereiro de 1969. O Centro de Estudos Mineiros, então órgão suplementar da Reitoria da UFMG estava acéfalo. Seu último diretor, professor doutor Fernando Correia Dias, havia sido
convidado para compor o quadro de docentes da Universidade
de Brasília – UNB – para dar consistência ao programa de Mestrado
naquela instituição. As atividades do Centro de Estudos Mineiros estavam reduzidas à presença de um jovem sociólogo sem
contrato, mas que teimava em continuar uma pesquisa sobre as
atividades musicais na região compreendida entre Conceição
do Mato Dentro até Minas Novas. Estudo proposto por Fernando
Correia Dias. O acervo bibliográfico de Luiz Camilo de Oliveira
Neto repousava numa ampla sala situada no mezanino ao lado
do auditório aguardando destino.
Nessa oportunidade, o reitor Gerson de Brito Melo Boson houve
por bem convocar o professor Washington Albino para dirigir o
Centro de Estudos Mineiros. Washington havia regressado recentemente de Paris, onde se refugiara, temendo repressões
após o golpe militar de 1964.
Washington, imediatamente, delineou duas ações: regularizar
o contrato do tímido sociólogo para completar a atividade de
pesquisa, isto após ouvir e sugerir centenas de alternativas de
aprofundamento do tema; e criar espaço adequado para acolhida da Biblioteca Luiz Camilo de Oliveira Neto. Havia também
outros grandes acervos – “A Machadiana” – preciosa coleção
com todas as obras em diferentes edições da obra de Machado
de Assis e a “Camiliana” – reunião das obras de Camilo Castelo
Branco. A essas, por não interessarem diretamente ao estudo

82

de Minas, Washington não deu maior atenção, sugerindo seu
encaminhamento para a biblioteca da Faculdade de Letras que
ainda dividia com a FAFICH o mesmo prédio sito à rua Carangola,
no Santo Antônio.
Quanto ao acervo de Luiz Camilo, Washington imaginou imediatamente a criação de uma sede para o Centro de Estudos Mineiros na cidade de Ouro Preto. Grande conhecedor das redes dos
docentes da Escola de Direito, obteve do professor Pedro Aleixo,
a cessão em comodato da casa que fora sua residência na antiga
capital. Definiu prazos e, em menos de seis meses inaugurou
solenemente a nova sede dentro da programação do III Festival
de Inverno. Deixou por conta da doutora Gilka Alves Weinstein
e Marco Aurélio Felicíssimo de Paula Xavier as incumbências de
regularizar tudo o mais segundo as exigências da burocracia.
Quando Washington chegou ao Centro de Estudos Mineiros, havia sido publicada a obra de Cássio Lanari intitulada Rodrigo José
Ferreira Bretas, o biografo de Aleijadinho. Fernando Correia Dias
se referia a ela com humor: “É a biografia do biógrafo”. Washington apoiou, sob sua coordenação o lançamento da emblemática
revista Barroco apresentada solenemente no Festiva de Inverno. Dirigida por Affonso Ávila e Hélio Gravatá, a Revista Barroco
firmou uma época de aprofundamento das raízes mineiras. A
revista surge em grande estilo junta no mesmo grupo artista
como Haroldo de Matos – diretor da Escola de Belas Artes -, Eduardo de Paula, - dessa mesma escola - e estudiosos como Maria
de Lourdes Belchior Pontes, Francisco Curt Lange,Fernando Correia Dias, Heitor Martins, Benedito Nunes e Affonso Ávila. Contempla o mundo Ibérico. Autores internacionais: Lisboa, Montevidéu, Brasília, Indiana University – USA –; Universidade de
Renes – França -, e Belo Horizonte. Nenhuma modéstia. Reunião do mundo em torno do Barroco Mineiro, Minas e suas raízes.
Pela imponência e atenção para a formação econômica e espacial de Minas Gerais, Washington foi lembrado nas comemorações do cinquentenário da UFMG, no ano de 1977. Ideia perse
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guida nas “Lições da Vilas e das Cidades De Minas”: em que momento Minas torna-se para si, abandonando progressivamente
o sina de ser uma Minas Para os Outros?
O imponente professor decreta peremptório: Minas se descobre para si na obra do Aleijadinho – o arquiteto e o artista completo que interpreta o viver em Minas e sua celebração.
A Universidade Federal de Minas Gerais já insistia nisso. Na praça da Reitoria, no início dos anos setenta, o professor Sílvio Vasconcelos, da Escola de Arquitetura, desenhou e coordenou a
obra que se vê configurando a centralidade do saber universitário: Monumento ao Aleijadinho. Com atenção, contempla-se um
profeta com os braços elevados e o indicador apontando para o
que houver de mais alto – Abdias.
Embebido desse clima, não restava ao Washington a não ser tornar-se membro da Comissão Mineira de Folclore. Exatamente
por isso, inúmeras vezes abriu os espaços da Faculdade de Direito da UFMG para atividades das Semanas Mineiras de Folclore e,
todas as vezes em que compareceu às reuniões trouxe sugestões e propostas em número incalculável.
O encantamento pelo espírito de Minas conduziu nosso companheiro a fazer de sua casa uma capela de celebração de Minas.
Doze profetas esculpidos em madeira e um Cristo flagelado sintetizam com Minas deve ser celebrada.
Washington faleceu, aos 94 anos, no dia 16 de junho de 2011, um
mês antes do Dia de Minas e deixou como missão da Comissão
Mineira de Folclore, manter viva essa memória no Centro de
Celebração de Minas.

84

A MORAL DO ORAL NA ERA DIGITAL
Márcio Almeida*
Para José Aloise Bahia, insumo deste ensaio. Para Adriana
Versiani e Pedro Maciel,
amigos presenciais, orais, on-line. Para Sônia Queiroz, por
tudo que já fez e faz pela oralidade e pela Literatura da
mineiridade.
O esvaziamento da oralidade tem como corolário
irreversível o esmaecimento dos afetos. É de um aparato
midiático versus uma tradição oral decadente que surge
um saci globalizado. Quase ninguém mais conta uma fábula de La Fontaine, que emprestava voz aos animais, à
história dos santos, a recitação do terço, os casos de assombrações, os assuntos dos velórios barrocos (em casa).
A novena de Natal se antecipa à novela das 8. Não fosse
a oralidade, como ficaria o evangelho de Lucano, o São
Lucas, escolhido por ter se encontrado pessoalmente com
Cristo. Vem um sujeito e se apropria de um mote de literatura popular, estiliza-o e lança na web, retirando-lhe toda
a raiz e pureza. E outro que envasa o remédio eficaz das
tosses – mel e agrião, o melagrião, transmitido de geração a geração, barato, tem em casa e no quintal –
oralidade. Curiosa era a cura para dores de ouvido em
recém-nascidos, avoenga de priscas eras que resolveu o
caso de muita mãe aflita. Quando o povo fala, ou foi, ou
é, ou será! – Professor Agostinho Toledo
Numa época em que a globalização, via satélite, fibras
ópticas e condensadores do tempo no espaço imediato da relação humana, em que sondas espaciais vasculham o quintal cósmico de Júpiter e Saturno em silêncio e dão muito o que falar
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com revelações fantásticas que o futuro cuidará de desvelar aos
nascituros, chega a ser miraculoso o fato de o homem
ainda...falar. E nunca se falou tanto! Mais até: de manter em sua
existência experiências da oralidade tradicional (Erfahrung, no
sentido postulado por W. Benjamin), ainda que sob pressão da
Erlebnis, ou a experiência imposta pelo capitalismo, que levou
ao desenraizamento das referências coletivas, sobretudo as de
procedência popular, substituídas que foram, também, pelos
valores individuais e privados (GAGNEBIN, 1994).
Isto porque, na leitura de Adorno, Horkheimer, Benjamin
e McLuhan, por exemplo, o ouvido tornou-se cultura arcaica,
donde OLIVEN (1993) observar haver “uma tendência de considerar a oralidade como se fosse uma sobrevivência cultural que
nos foi legada pelos primórdios da humanidade e a ser superada
com o progresso da ciência e principalmente com a
universalização da alfabetização.”
Motivo de preconceito, discriminação, resistência cultural, objeto de estudos avançados em Linguística, Etnografia, Antropologia, Sociologia, multiculturalismo, entre outras ciências,
a oralidade foi por décadas omitida dos estudos literários acadêmicos. E, com a cientificidade decorrente do início do século
XVII, o testemunho oral perdeu gradativamente sua força de
convicção junto ao povo e as lides científicas, porquanto foi sua
veracidade posta em xeque por novos parâmetros do conhecimento.
Na década de 50, porém, um grupo de historiadores passou a utilizar o método oral nos Estados Unidos e, em seguida,
na Itália, antropólogos formalizaram a chamada Segunda Forma
da História Oral, usada para reconstituir a cultura popular. Em
1975, realizou-se o XVI Congresso Internacional de Ciências Históricas de San Francisco, quando a História Oral foi apresentada
como nova metodologia para a pesquisa. Na França, em 1980,
aconteceu o primeiro encontro de pesquisadores que adotaram
essa metodologia. Em 1983, a Fundação Getúlio Vargas integra
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em suas pesquisas o método. Em 1990, surgiu a quarta geração e
hoje a oralidade está integrada com plenitude à pesquisa científica de ciências interdisciplinares em todo o mundo.
Por maior e mais descaracterizante que seja a
espetacularização da cultura pós-moderna, mormente pela força midiática televisiva a destruir os focos originais das poéticas
da oralidade – narrativas orais, manifestações folclóricas, mitos,
repertório proverbial, transmissão sazonal de tradições, entre
outras, - a oralidade vige e já tem até mesmo sua representação
de fuxico virtual através da dialógica minimalista na rede social
(Orkut, twitter, facebook, myspace). Nunca se conversou tanto.
E o celular é o proseado em trânsito, campeoníssimo não de
bilheteria, mas de audição.
É o correspondente, nas etapas do desenvolvimento pelo
conhecimento e pela informação, o que LÉVY (1996)
convencionou designar o legado compreendido entre a
oralidade primária (a palavra antes da escrita, pensamento por
situações) e a oralidade secundária (a palavra verbal, pensamento
por categoria).
LÉVY, há mais de uma década, postulava sobre o texto contemporâneo caracterizador da oralidade eletrônica: “Alimentando correspondências on line e conferências eletrônicas, correndo em redes, fluido, desterritorializado, mergulhado no meio
oceânico do ciberespaço, esse texto dinâmico reconstitui, mas
de outro modo e numa escala infinitamente superior, a co-presença da mensagem e de seu contexto vivo que caracteriza a
comunicação oral. De novo, os critérios mudam. Reaproximamse daqueles do diálogo ou da conversação: pertinência em função do momento, dos leitores e dos lugares virtuais; brevidade,
graças à possibilidade de apontar imediatamente as referências; eficiência, pois prestar serviço ao leitor (e em particular
ajudá-lo a navegar) é o melhor meio de ser reconhecido sob o
dilúvio informacional.”
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Não obstante a apropriação do legado das organizações
sociais, que ainda assim resistem culturalmente, para exibição
sob robustos patrocínios a justificar, economicamente, novas
leituras de recepção de massa, e ainda que a originalidade oral
sofra descaracterização, hibridização, incorporação, - mantém a
oralidade (mesmo que não se saiba até quando), influência muito
forte no modus vivendi da humanidade).
BARTHES (1964), dixit: “Os falares diferem de grupo para
grupo, e cada homem é prisioneiro de sua linguagem: fora de
sua classe, a primeira palavra marca-o, situa-o inteiramente e o
expõe com toda a sua história. O homem é oferecido, entregue
pela sua linguagem, traído por uma verdade formal que escapa
às suas mentiras interesseiras ou generosas.”
E por falar em falares, a oralidade tem ótimos parceiros
nas unidades de Ouvidoria Pública, Parlamentar, Virtual, nas
Reclamações Constitucional, Trabalhista, Pública, na Carta Reclamação, no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), no
Procon e Livros de Reclamação (tipo aqueles encontráveis em
ônibus e aviões). Reclamar é um diferencial do brasileiro. E reclama porque quase sempre tem razão. Manchetes de jornais e
de sites registram as centenas de causas: “Itaú prejudica quem
reclama na Justiça” – “Qualquer miserável tem um carro, reclama comentarista da Globo” – “Como reclamar seus créditos no
Skype” – “Telefonia móvel e Brasil Telecom lideram reclamações”. O brasileiro reclama contra bancos, consórcios, cooperativas de crédito, operadoras, fabricantes, atendimento bancário, cadastro de emitentes de cheques sem fundo, compras coletivas, produtos importados da China e do Paraguai, tarifas,
aeroportos, convênios médicos, não cumprimento de prazos de
entrega ou de montagem de mercadorias compradas no
comércio...Existe no país, segundo Victor Oliveira, até uma
Síndrome do Reclamão, que tem grande possibilidade de contágio no círculo social. Site com o nome “Ouvidoria do povo” tem
texto que ensina “como formalizar uma denúncia/reclamação.”
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A reclamação está prevista na Constituição Federal, art. 102, I, 1.
Existe inclusive um “Decálogo do Ouvidor”, que prescreve “evitar conclusões intuitivas e precipitadas, agir com modéstia e sem
vaidade, manter o sigilo, ter autoridade para ser acreditado, ser
livre para agir com isenção, não aceitar a intromissão de ninguém, ter coragem para decidir, ser honesto e ter vida pessoal
correta, ser competente para ser respeitado, acreditar piamente que o seu papel de representante do cidadão comum é um
sério compromisso em busca da satisfação do reclamante, do
aperfeiçoamento do fato reclamado e da otimização da qualidade da instituição em que orgulhosamente é o seu Ouvidor.” Sem
falar na Reclamação Constitucional e suas tendências dentro do
Ordenamento Jurídico Brasileiro. Reclamar é fazer valer o direito da voz. É orar em causa própria. Blindar reivindicações, ressalvas, birras, cidadanizar a fala, defender-se contra abusos, oportunismos, fazer cumprir a ética de compromissos. Ivete Sangalo
canta: “Meu amor só quero ouvir tua voz – mesmo que seja pra
brigar, gritar e reclamar – só me responde de uma vez: - e agora
nós?”
O cordel resiste como uma teimosia luxuriante, mas os
Colóquios Internacionais sobre Poéticas da Oralidade, promovidos pela UnB, constituem focos de resistência contra sua desvalorização e desqualificação em nível nacional. Do mesmo modo
que faz resistência o Festival de Oralidad Escénica en La Habana,
Cuba, que se realiza em junho.
A Fundação José de Paiva Neto aprovou junto ao Pronac,
em 2010, o projeto cultural Mestres e Griôs do Brasil – Vale do
Paraíba, com o objetivo de instigar o processo de transmissão
oral da cultura popular brasileira, além de valorizar, preservar e
divulgar o patrimônio imaterial do país. Mestres e Griôs são líderes de grupos culturais e de associações comunitárias que trabalham com tradições orais e animação popular – congadeiros, foliões de reis e bois, cantadores de quadrilha, marujos,
capoeiristas, jongueiros, sambadores, que transmitem a sabe-
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doria da tradição oral por meio da fala e da palavra, além de
repentistas, contadores de história, músicos, cantadores, compositores, trovadores e menestréis. Os produtos do projeto foram distribuídos pelo MEC para escolas, instituições culturais e
entidades carentes de referências na área.
Tal como mitos messiânicos típicos de comunidades rurais, também compõem a cultura baseada na oralidade as promessas curandeiras e salvíficas das rezas, os conversês do
compadrio e de vizinhança no interior e periferia urbana, a fofoca de boca em boca, a conservação quase sagrada de certos
costumes e superstições, os recontos de causos adubados pelo
imaginário popular, os estratos sociolingüísticos do repertório
musical sertanejo, as corruptelas do analfabetismo, entre muitas outras coisas do povo.
A oralidade está viva nas narrativas ficcionais e
ultrarrealistas das telenovelas, na malícia do linguajar do Big
Brother ou A Fazenda, nos bordões/jargões dos locutores esportivos (nas transmissões do canal Esporte Interativo, os locutores disputam entre si quem fala mais, tornando cansativas as
audições pelo volume de informações, a maioria inútil e fora de
hora, com um detalhismo que rouba a cena lúdica dos jogos), de
rodeios, leilões de animais, pregoeiros de rua, nos júris populares, nas entrevistas, jogadores de truco. E no que resta das quadrilhas juninas, folias de reis, congada, pastorinhas, autos públicos, boletins de ocorrência.
A sobrevivência da oralidade inclui a performance da piada e da gíria, que hoje têm quadros permanentes em programas
do Faustão e de Tom Cavalcanti, além de no rádio, caso de Ary
Toledo. A piada é uma performance oral que legitima a coesão
de grupos. A audição de horóscopo pelo rádio mantém um hábito de crença arraigado no falar à consciência do imprevisível que
condiciona o comportamento popular a uma tradição milenar. O
signo zodiacal obriga a pessoa a “conversar” com sua própria
consciência antes de tomar qualquer decisão diária.
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O que resta do folclore sobrevive pela oralidade.
Convida-se o(a) leitor(a) para saborear, sem preconceito e com
alegria, o texto a seguir, de Patativa do Assaré, aliás Antonio
Gonçalves da Silva:
Eu venho dêrne menino,
dêrne munto pequenino,
cumprindo o belo destino
que me deu Nosso Senhô.
Eu nasci pra sê vaquero,
sou o mais feliz brasilero,
eu não invejo dinheiro,
nem diploma de dotô.
Da minha vida eu me orgúio,
levo a Jurema no embrúio
gosto de ver o barúio
de barbatão a corrê.
Pedra nos casco rolando,
gaios de pau estralando,
e o vaquero atrás gritando,
sem o perigo temê.
A espontaneidade oral do poeta vai ser, no entanto,
contestada por outro, o Compadre Lemos, que ajunta folclore,
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cordelismo e cibercultura e ataca com o seu “Novos tempos – o
cordel na internet”:
É hora, então, de seguir
com a minha narrativa.
Que me perdoe Patativa,
se poeta eu quero ser.
Mas um assunto importante
me traz aqui, nesse instante,
preciso, pois, escrever.

Pois o leitor há de ver
que o mundo está diferente:
nos tempos de antigamente
o recurso era minguado.
A tal tecnologia,
que tanto nos auxilia,
não tinha ainda chegado.

Na internet ele lança,
seus versos, correndo a terra.
Divulgando, desde a serra,
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onde mora, às capitais.
Sua poesia correndo
o mundo, e ele vendo
os resultados finais.

Empecilhos não há mais,
como tinha antigamente:
para se comprar, urgente,
um folheto de cordel,
tinha que ir lá na feira,
ter a sorte verdadeira
de achar o menestrel.

Pois hoje, é sopa no mel,
basta entrar na internet
e fazer uma enquete
buscando o nome da obra,
da editora predileta,
ou o nome do poeta,
que poesia tem de sobra!
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E com tal expediente
não existe mais fronteira
a poesia brasileira
chega até no exterior.
O mundo inteiro conhece
e quem lê jamais esquece
dos versos nem do autor.
Se são versos de valor,
na internet há lugar.
E nós vamos encontrar
muitos sites de poesia
diversas comunidades
divulgando raridades,
o que antes não havia.
Lembremos: sem covardia
lutaram os ancestrais.
Esse legado jamais
morrerá como indigente!
O cordel, bem digitado,
se por nós for divulgado,
será, de novo, semente!
(publicado originalmente “Recanto das Letras” em 2/6/
2008).
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É a oralidade a legítima responsável pela difusão
triunfalista da liturgia e da evangelização católicas e da “palavra
de Deus” nas crenças dissidentes pentecostais, neopentecostais
e de procedências múltiplas, comuns ao self-service religioso
hodierno. Não se pode esquecer de que a base da crença religiosa - o Antigo Testamento - é oral. E que os ensinamentos cristãos e de religiões orientais foram repassados através da
oralidade.
A Bíblia contém de 550 a 1000 histórias que são subdivididas pelos retransmissores humanos da “voz de Deus”; 75%
desse conteúdo são narrativas, 15% poesia e 10% expositivo.
Toda a cosmovisão contida na oralização bíblica tem por objetivo responder: - quem sou? – onde estou? – que aconteceu de
errado? – como acertar? As narrativas bíblicas oralizadas tomam
por antecedente a própria Bíblia, quando registra”: “Nunca homem algum falou assim como este homem” (João 7:46). Estas
são informações extraídas do documento “Oralidade no ensino”, da internet, produzido pela FALE/UFMG, Bh, 2004.
O ano de 2012 será particularmente “interessante” para
a oralidade escatológica das religiões. A previsão é de que o
mundo vai acabar no dia 21 de dezembro em conseqüência de
um alinhamento astronômico que acontece a cada 26 mil anos,
simultaneamente a um fenômeno chamado precessão, que provoca mudança no eixo da Terra. Essa inversão ocasiona colossais
tormentas solares. Em nível religioso, há quem acredite ser 2012
o ano da “abominável desolação” de Jesus, registrada pelo profeta Daniel, o ano da “grande estrela ardente com um facho,
chamada Absinto”, do Apocalipse de João; “o grande rei do terror”, “o monstro” ou “o novo corpo celeste”, de Nostradamus; “o
astro intruso” ou o “planeta higienizador”, de Ramatis; o “planeta chupão!, citado por Chico Xavier; o Hércólubus, da Gnose.
Cientistas comprovaram ser possível que Nêmesis, a deusa da
vingança ou ‘estrela da morte” – uma massa de fogo decorrente
do Sol – poderá causar imensa cratera na Terra, tal como ocorri-

95

do no Caribe no período cretáceo, há 65 milhões de anos, eliminando os dinossauros. As profecias relatam a possibilidade de a
Terra vir a se chocar com asteróides como o QQ47, VD17 e o
Apophis. A Profecia Hopi, tradição oral dos índios do Arizona
(USA), previu guerras mundiais e armas nucleares, mas também
a data de 21 de dezembro de 2012 para o fim do mundo. A tradição hindu previu este final com o Kali Yuga (Idade do Ferro), a
última era do grande ciclo manvatárico. O sacerdote maia Chilam
Balam previu, para este ano, o retorno da Divindade Suprema à
Terra, que tanto poderá ser Cristo ou os Filhos do Sol, quando
então terá início o “mundo da regeneração”, como os espíritas
caracterizam uma nova era.
G. Ricouer(1
971) refere-se à escatologia como “visão da profecia que realiza a transgressão da narrativa.” Na sua
gênese, destaca CARMELO (1993), a profecia é um ato de
premonição do futuro, mas também e sobretudo, de diálogo
entre o homem e a divindade, e ela configura a narração dos fins
(ou a transgressão da própria narração), pois constitui o anúncio
da revelação do futuro, ou da configuração de um fim, onde é
realçado o papel de um enunciador onipresente e dotado de
saber totalizante.
Na narração escatológica que a alteridade dos códigos
cristão e islâmico refletem há uma dimensão manifestamente
antropomórfica na descrição do paraíso e do inferno. E, em ambos, são os corpos que ou sofrem ou se deleitam, enquanto as
vozes imploram ou dialogam, analisa CARMELO (1993). O
enunciado escatológico é o “dito”, o que materializa um texto
oral ou escrito no ato de dizer e, com ele, o sujeito enunciador
pode criar os seus próprios destinatários, mesmo porque, a
enunciação se baseia na prática profética de vaticinia exeventum. Por isso, o fenômeno religioso, segundo DUCROT (apud
CARMELO, 1993), poderia ser explicável, caso a própria língua
não tornasse possível a fala de alguém ser simplesmente a fala
de outrem.” A enunciação, por sua vez, implica em enunciados
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performativos, que são “pedir, prometer, ordenar”, que constroem um horizonte projetivo, tal como as parábolas que, enquanto enunciados valem por acontecimento que deixam em
aberto um acontecimento futuro.
“É ego quem diz ego”, assevera E. Benveniste (apud
CARMELO, 1993), que acrescenta: “a capacidade do locutor se
colocar como sujeito é uma condição essencial da linguagem.”
Donde a “força” persuasiva de padres e pastores nos planos de
comunicação e da ritualização (parascese cristã). E essa força
cresce em sentido porque baseia-se no exemplário oriundo das
próprias Bíblias, dos livros sagrados que informam o que foi antes oralizado. CARMELO (1993) diz: “A enunciação verbal do material lingüístico é dominada pelo diálogo, enquanto modalidade discursiva. Isto quer dizer que o ato de dizer (de revelar) é
corporizado através de uma alteridade propositadamente instituída. Assim sendo, os relatos são enunciados por dois actantes
em posição bipolar. Por sua vez, os relatos são enunciado no
interior dos diálogos (o enunciador de um relato é um narrador,
logo um dos actantes presentes narra ocorrências ao seu receptor mais imediato). O discurso criado pela enunciação conduz à
categorização de actantes bipartidos, que constroem destinatários também bipartidos: os que se salvarão (os crentes) e os
outros, que não cumprirão os preceitos e o contrato ético, os
infiéis.
Revelações escatológicas tais como as que anunciam o
fim do mundo em 2012 põem em discussão a realidade da
metanoia, ou a recolocação do referente num modelo salvífico,
e incorporam a palavra e o discurso lingüístico para materializar
a reposição do real e tornar audível, visível e convencível a dicta.
Como fato seletivo, diz CARMELO (1993) “o ato profético opera a
partir de uma amálgama onde combinam a ação de predizer o
futuro, a ação de invocar ou falar em nome de Deus, e a ação de
presumir uma eventual revelação do plano divino.” A oralidade
legitima o Verbo. Donde Covarrubias (apud CARMELO, 1993) es-
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tabelecer uma série de critérios para criar uma codificação para
a prática profética, onde, entre outros, prevalecem como
parâmetros “a observação dos impactos do enunciado no real”,
“os hábitos do que revela, a respeitabilidade e a pertinência do
que é revelado”, a “verificação da verdade da profecia com respeito à voz divina.”
O que essencialmente importa aqui é concluir se a
hierofania – rito, mito, cosmogonia – será, pelo enunciado oral
materializado em escrita, uma prática premonitório-profética
ou uma revelação de Deus. Quem viver verá.

Toda a mercantilização das religiões na atualidade têm
por maior força e interesse ampliar o máximo possível o espaço
de audição para pastores, missionários e padres. A partir dos
anos 50, o que perdura até hoje e com certeza manter-se-á, os
programas radiofônicos e depois televisivos das igrejas tinham
e muitas ainda têm nomes como “a voz da libertação”, “a voz do
Brasil para Cristo”, “a voz da nova vida nas rádios”, “a voz da nova
aliança”. A estratégia do marketing religioso evangélico revitaliza
até mesmo as chamadas “horas mortas” das madrugadas com a
apresentação de papos ao vivo com telespectadores, cultos,
aconselhamentos, pregações, venda de produtos, reprises de
programas, tudo baseado na oralização na atividade religiosa
dominada pela lógica da economia de mercado.
O ensino à distância ainda não superou por meio de
tecnologias didáticas a pedagogia freireana da fala, do “cuspe e
giz”. Para obter resultados plausíveis à questão de qual é o papel
da escola no resgate das narrativas orais experienciais, OLIVEIRA (s/d) fez estudo com alunos de uma escola pública de
Araraquara, Sp, cujos procedimentos metodológicos obtiveram
respostas enriquecedoras da tópica para a Educação. Um, de que,
para uma aluna do Ensino Fundamental, a lenda do Saci Pererê,
que põe em analogia “as relações paradoxais entre os produtos
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do aparato midiático da indústria cultural e a tradição oral decadente”, - origina-se do programa de Tv “Sítio do pica-pau amarelo”, mas não de uma lenda secular. Com a segunda experiência,
o referido professor observou o blá blá blá literal provocado por
uma narrativa a respeito dos sonhos premonitórios, quando vieram à tona, na profusão de falas discentes, “aspectos metafísicos
do imaginário humano” que as pessoas criam quando não conseguem explicar situações que não são esclarecidas pela ciência. A terceira narrativa exemplificou a Erfahrung benjaminiana
por trazer de volta “vislumbres da experiência tradicional” através de um aluno que fundamentou pesquisa na internet sobre
lagarto típico do sertão nordestino com seu relato alusivo à trajetória da vida do seu avô, migrante naquela região árida, que
por vezes se alimentou do referido lacertílio. Concluiu-se de
tudo, portanto, que a escola é, antes de ter qualquer outra função, um espaço de diálogo, de conversa, de comunicação oral.
Com base nas ideias de Antonio Faundez e Paulo Freire,
assinala KAHMANN (2005), postula-se a inserção da oralidade e
da cultura popular nas metodologias de ensino e
redimensionam-se os princípios éticos da atividade docente. Ou
seja, “o resgate da cultura oral como ação pedagógica para subsidiar a prática educacional, notadamente, na educação de jovens
e adultos.”
Esta autora vai lembrar, com base em Harvey (1992), que o
esvaziamento da oralidade se relaciona com o esmaecimento
dos afetos e com a mudança de paradigmas vivenciada pela sociedade globalizada, cabendo aos profissionais da Educação comprometidos com a formação para a cidadania propor o
enfrentamento entre passado e futuro, numa dicotomia que
envolve a perspectiva da História como possibilidade num mundo cambiante e os eventos que constituíram o tempo presente.
Freire robustece a argumentação da necessidade da
oralidade no contexto educativo: “Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em cer-

99

tas condições, precise falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente. O
educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu
discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele.”
Donde o diálogo ser, na pedagogia do oprimido, o recurso capaz
de superar a visão autoritária, de competitividade e de convencimento, que em geral se faz presente no contexto da comunicação atual (MÜHL e BIAZUS, 2007 apud KAHMANN). Foi o que
fez também Antonio Faundez na África, que observou o êxito
dos métodos que privilegiavam a oralidade, valorizando a diferença em projetos nacionalistas agregadores de valores africanos, mas contextualizados de modo multiétnico dada a sua dimensão continental.
A presença da oralidade traz também à reflexão a questão
sempre emblemática da submissão da soberania, mormente em
países sob a condição neo-colonialista. CARVALHO (2001) afirma
que “a condição da subalternidade é a condição do silêncio”,
que pela via marxista está na “representação enquanto um modo
de retratar os sujeitos representados por seu porta-voz, que inevitavelmente deve também auto-representar-se como sujeito
histórico nesse processo.”
Talvez tenha sido essa enunciação o que levou Bakhtin à
exotopia – ao diálogo que não pertence a ninguém, mas ao espaço exterior da relação do sujeito com a alteridade (BAKTHIN,
1990).
A oralidade não existe quando prevalece a “retórica da
autoridade”, a “linguagem de dominação”, quando supera
impositivamente o legado de pertença, a significação coletiva
pela violência e ela se torna discurso do dominador e este põe
na arena dos interesses o controle da narrativa histórica, porque
por meio da raiz das falas está toda uma cultura, um modo de
ser, de pensar e de agir que se opõe à ação descaracterizadora
do discurso dominante. A morte recente do ditador Kim Jong-il,

100

cujas imagens censuradas liberadas para a mídia televisiva mostraram pateticamente até um povo-carpideiro encomendado
para lamentar a perda do seu ditador, não esconderam, todavia,
a apreensão do mundo devido ao arsenal nuclear da Coreia do
Norte. Na tentativa de censurar críticas ao seu questionável 2º
governo, em exercício ridículo de coerção, a presidente da Argentina, Cristina Kirschner pôs-se a controlar, em dezembro de
2011, até a compra de papel pelo Grupo Clarín, seu maior opositor.
O livro de contos O regresso do morto, do moçambicano
Suleiman Cassamo, discute justamente oralidade, memória, tradição, migração rural/urbana, constituintes da identidade nacional, para cuja questão recomenda-se leitura de ensaio de
Rosilene Silva da costa. Ambos, ficcionista e ensaísta, discutem
a perda da identidade a partir da má influência da dominação,
uma vez que a ascensão do nada para o nada e alguma coisa que
pensa e age implica na anulação das raízes culturais e religiosas.
Obriga-se a falar português em detrimento do dialeto
moçambicano, cujos letramento e alfabetização, neste idioma,
impõe inclusive ao povo abandonar sua oralidade. O processo
de desenraizamento africano em função do branqueamento
cultural europeu, analisa COSTA (2008), sofreu até processo de
abandono por parte da ONU, e Mia Couto e Noêmia de Souza são
autores denunciadores da crítica situação naquele país.
A ficção de Cassamo atesta o imbricamento de línguas sob
o ponto de vista da resistência oral evidente nas culturas tradicionais de Moçambique.
Ninguém desconhece a existência do controle da liberdade de imprensa em vários países do mundo, com ênfase na China, Irã, Cuba, e, claro, na América Latina de Hugo Chávez, que
afronta 50 dos 240 veículos de comunicação da Venezuela que
se opõem ao seu governo caudilhesco, acusando-os de “terrorismo midiático”, o mesmo fazendo Evo Morales na Bolívia e
Rafael Correa no Equador, inclusive com instauração de conselho de fiscalização e licença provisória de funcionamento exigida
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para toda a imprensa, a fim de evitar críticas aos seus mandos
neoditatoriais. Honduras e Nicarágua também têm casos de censura, coerção a órgãos de imprensa e ameaças de morte a jornalistas.
No Brasil, o Estado de S. Paulo está há um ano sob censura
impetrada pelo Poder Judiciário e na data de 20 de dezembro de
2011, o ministro Marco Aurélio Mello reduziu os poderes de investigação do Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle
do Judiciário. Com essa imposição, o CNJ não poderá mais tomar
a iniciativa de fiscalizar, investigar ou punir juízes antes que os
tribunais nos quais atuam em seus respectivos Estados tomem a
iniciativa. Isto, em ato concomitante da corregedora nacional de
Justiça, ministra Eliana Calmon, que em entrevista à Associação
Paulista de Jornais declarou que a Associação dos Magistrados
Brasileiros, à qual apresentou, sem sucesso, pedido para investigar e punir juízes, “é o primeiro caminho para a impunidade da
magistratura, que hoje está com gravíssimos problemas de infiltração de bandidos escondidos atrás da toga.”
O livro Cala a boca, jornalista, de Fernando Jorge (Editora
Novo Século) relata arbitrariedades cometidas contra a imprensa pelo Estado brasileiro, desde a época do império até a ditadura militar.
Os mecanismos censores dos poderes, incluso o econômico, são impostos para tentar anular a informação sob a luz da
verdade, da transparência e da ética, por isso agregam desde o
desaparecimento de profissionais da imprensa livre à distribuição controlada de publicidade oficial, de processos na Justiça a
expedientes torpes para calar os opositores e impedir o exercício crítico e investigatório da imprensa na América Latina.
O que se quer ressaltar é a vigência do controle da fala,
portanto da oralidade, principal matéria-prima da notícia, submetida a cortes quando de entrevistas, de depoimentos, de testemunhos comprobatórios de fatos que os Poderes Constituí-
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dos tudo fazem para não permitir virem a conhecimento público, pois, quase sem exceção, vive-se em um regime democrático em que o staff oficial é mantido de rabo preso, em estado de
cumplicidade recíproca. Em se tratando de política, o oral não
pode ter registro nos anais. E, quando isso ocorre, cabe aos Poderes Constituídos negar tudo em nome de argumentação
falaciosa, ainda que seja preciso impor leis para fazer da mentira a verdade dos que se beneficiam de expedientes escusos.
Por isso a corrupção é a oralidade que se cala por força da impunidade.

História Oral ensina que o povo está cada vez mais sábio
A História Oral tem hoje a vantagem de desmascarar o
falso poder de Pinóquios, os usurpadores do poder, as elites
fechadas em redomas de cristal ou condomínios-bunkers, os historiadores arranjados por conveniência, os documentos mantidos a 7 chaves para evitar confrontos com a verdade dos fatos,
os formadores de opinião pagos com o dinheiro dos contribuintes, os lobos em pele de cordeiro, os oportunistas de plantão, os
apologistas só do passado, os espertalhões que se fazem de coitadinhos, os(as) que têm a língua maior do que a boca, os capachos da política que tiram proveito do povo, os que só criticam e
não fazem nada pela população, os que fingem e desdenham,
os que usam de influência para esconder sua própria cooptação.
A História Oral esvaziou definitivamente toda e qualquer
tentativa de se impor uma cronologia linear com os “cães de
guarda” da ideologia dominante. Por isso, ela tem três “reivindicações”: 1. contra a História antiga, a anterioridade milenar; 2.
contra a História oficial, uma História vista “de baixo”; 3. contra a
ficção da objetividade, uma ciência engajada (Trebitsch). A História Oral se sustenta com a História local e o comunitário, a
História dos humildes e dos sem-História. Tira do esquecimento
aquilo que a História oficial sepultou, desdenhou, marginalizou,

103

fingiu não existir. Ela nasceu do empenho em preservar a cultura
popular ameaçada pelo progresso.
A História Oral privilegia a “expansão do jornalismo popular” e não combina com a pretensão de salvar do naufrágio o
mundo que perdemos. Michel Trebitsch analisa: “A História Oral
não está equivocada: é retorno, repetição e adaptação dos grandes paradigmas sobre os quais o populismo, já desde o século
XIX, sonhou reconciliar o saber com o povo. Opondo-se à fria
trilogia acadêmica – revolução, memória, escrita, - a sua própria
trindade – revolução, memória, oralidade – a História Oral assume um projeto utópico de democratização da História, contra a
instituição, a civilização, o progresso, a cidade, propondo-se
devolver a palavra ao povo, ao rural, ao primitivo. História quente, militante, História dos excluídos, em que o oral se opõe ao
escrito como a natureza à cultura, o vivenciado ao concebido, o
verdadeiro ao artificial, a História Oral construiu sua identidade
sobre um sistema maniqueísta de antinomias, de que decorrem
os seus princípios metodológicos – uso da pesquisa de campo e
da observação participante, abertura interdisciplinar para as
demais ciências sociais.”
A História Oral se faz com life histories (histórias de vida),
defende os movimentos dos direitos civis, a História com sabor
local, a “cultura do pobre” (Richard Hoggart), uma nova História
Social que privilegie o estudo da vida cotidiana dos trabalhadores (família, mulheres, lazeres, cultura). Ela tem por princípio
“democratizar a própria História” (Paul Thompson), devolvendo
a palavra aos operários das fábricas, aos militantes políticos, às
mulheres. Apresenta-se como reconquista da identidade. Opõese ao que J.P. Faye qualificou como “linguagens totalitárias” e
leva à convicção contestadora de que é preciso devolver a palavra à criança, ao louco, às minorias sociais, raciais, sexuais, oprimidas.
“Contra a instituição, diz Trebitsch, a escrita, o poder, emerge o apelo da vivência, do indivíduo cotidiano, da família, da
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sexualidade, do nascimento e da morte que vai resultar na busca de identidade e na nostalgia passadista, na moda do biográfico e no retorno às raízes.” A História Oral busca um “lugar de
memória em que a palavra seja dada ou devolvida aos anônimos
e aos subalternos”, capaz esta de promover, por sua vez, a “antropologia histórica da mudança”, que será caracterizada “pela
vida cotidiana, pela família, pelos gestos do trabalho, pelos rituais e pelas festas, pelas sociabilidades, que privilegie o testemunho e a fonte oral, liquida a oposição, oriunda de 68, entre
cultura popular e cultura erudita, ao sublinhar o quanto a
oralidade está transcrita e inscrita no livro, nos cartazes, no panfleto.”
A História Oral tem todo o excessivo cuidado em não se
deixar calar ante as armadilhas que forjam o “silêncio da memória” (Nicole Lapierre). A História Oral inscreve-se no campo da
História imediatamente contemporânea, História do tempo presente, História com testemunhas, que questiona a própria noção de arquivo. E ela é, segundo Michael Pollak, “a arma utilizada por uma jovem geração de pesquisadores marginalizados”,
sobretudo a partir dos anos 80, quando recebeu a consagração
oficial do Congresso Internacional das Ciências Históricas em
Bucareste, e conquistou, em caráter definitivo, sua legitimação.
A leitura providencial de Trebitsch vai de encontro aos objetivos
de historiadores de hoje, porque ela reconquista a memória.
A História Oral, segundo Sá Motta, é a “História como experiência humana e essa experiência, por ser contraditória, não
tem um sentido único, homogêneo, linear, nem um único significado.” Significa, portanto, resgatar as injunções que permitam
concretizar a possibilidade de fazer História, porque,
relembrando com Ferreira Gullar – “só é justo cantar se o nosso
canto arrasta as pessoas e as coisas que não têm voz.” Em alto e
bom tom.
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Por sua sábia oralidade pública, a rua é a universidade da vida
Torquato Neto tem razão: “Toda rua tem seu curso – tem
seu leito de água clara – por onde passa a memória – lembrando
histórias de um tempo – que não acaba” (“A rua”). João do Rio
tem razão: “A rua tem alma, é agasalhadora da miséria, é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, é a transformadora das línguas.
A rua nasce do soluço, do espasmo, pois há suor humano na
argamassa do seu calçamento. A rua criou todas as blagues e
todos os lugares comuns. Ela comete crimes, desvaria a noite.
Faz as celebridades e as revoltas. Para gozar as delícias da rua
(...) é preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os nervos com um perpétuo desejo incompreensível. É
preciso flanar – distinção de perambular com inteligência. Porque o flanêur é o eterno convidado do sereno.” Se as ruas são
entes vivos, ele o diz, as ruas pensam, têm ideias, filosofia e
religião. E vai fundo mundanamente: “Rua foi feita para ajuntamentos. Rua é como cobra, tem veneno. Ela cria o seu tipo, plasma o moral dos seus habitantes, inocula-lhes misteriosamente
gostos, costumes, hábitos, modos, opiniões políticas.”
“A rua é civilização da estrada”, ainda João do Rio, porque
“ela faz o indivíduo”, “resume para o homem todos os ideais, os
mais confusos, os mais antagônicos, os mais estranhos, desde a
noção de liberdade e de difamação, até a aspiração de dinheiro,
de alegria e de amor.” O autor de “A alma encantadora das ruas”
descobriu que “há uma estética da rua”, por ser ela “o motivo
emocional da arte urbana mais forte e mais intenso.” A rua é
responsável por haver uma “arte social”, “músicos ambulantes”,
“musas-povo”, repentistas e pregões, artesãos, artistas naîfs,
cordões, quitandeiras, alquimistas e adivinhos, raizeiros,
catireiros, anônimos que trocam experiências com anônimos
todo o tempo.”
Em nível da oralidade, a rua é a hora da verdade de um
povo. É o seu termômetro de valores. É o sangue de todos os
tipos. A rua é universidade sem diploma. O cotidiano da vida, a
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intimidade pública. A História de todos todo o tempo. A rua é a
mãe da tradição. O alto-falante da fofoca, do boato, da intriga e
da maledicência. A rua é a mestra do êxito e do fracasso. O relicário da memória e do esquecimento. Para o bem e para o mal,
a rua é política. Ela tanto se prostitui quanto corrige, tanto enriquece quanto leva à bancarrota. A rua é ética e anarquista. Ela
tem a sabedoria das esquinas, a paciência dos que se encostam
em paredes para ouvir e explicar, tem a velocidade dos arrependimentos. A vida é uma extensão da casa para o povo brasileiro
que valoriza a vida ao ar livre. A rua marca o ritmo da cultura. A
rua é, segundo Frúgoli Jr., a figura do transeunte tornada visível
por meio de uma etnografia do passado, que abrangeu e articulou notícias, crônicas, cartas, editoriais jornalísticos, memórias
e fotografias, mas também desrespeitos, grosserias, mulheres
de vida alegre, preconceitos, hábitos inadequados, as festas
urbanas, o comércio ambulante, tudo constituindo as interpretações nativas – mapeamento das diversas historicidades da
antropologia urbana. Colette Pétonnet denominou de “observação flotante” o exercício de observação de pesquisa na rua:
caminha-se muito com a História. Funde-se à multidão. Tornase a pertença do outro. Adota-se a rua como morada do anônimo
com as direções e sentidos que conduzem a certos lugares, cenários, paisagens.
A rua tem orelhas em pé. A rua é a História. Onde a vida
pulsa, aí a História se escreve por si mesma. Porque a rua é,
antes de tudo, oral.
“Quando morre um ancião, se perde uma biblioteca”
(Hampaté Ba, africano, citado por Suleiman Cassamo)
Um estudo a respeito da morte da narrativa, de Oswaldo
H. Duek Marques, publicado na revista Conhecimento Prático –
Filosofia”, toma como fundamentais dois textos de Walter Benjamin da década de 1930 (“Experiência e pobreza” e “Narrador”),
com o objetivo de demonstrar que o desaparecimento da narra-
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tiva acarretou conseqüências para a subjetividade diante do laço
social no mundo capitalista moderno, sobretudo no que se refere à temporalidade para o sujeito, quando, também, ocorre a
decadência da comunicabilidade de experiências por meio de
narrativas.
Benjamin assinala a impossibilidade da existência de processos narrativos na sociedade contemporânea de consumo e,
para ilustrar seu argumento, relata a parábola do velho que no
momento da morte revela aos filhos a existência de um tesouro
enterrado em seus vinhedos. A revelação leva os filhos ao trabalho de cavar, sem, porém, descobrir o tesouro anunciado pelo
pai. Ante a expectativa fracassada, compreenderam então que
o pai lhes havia transmitido certa experiência: a de que a felicidade não está no ouro, mas no trabalho.
Esse tipo de experiência, vigente hoje em situações e circunstâncias as mais diversas, põe em foco a “autoridade da velhice” mediante a narração de provérbios, histórias, ditos populares, tradições ameaçadas de extinção. Se aquele velho transmitiu sabedoria aos filhos, fê-lo por ainda existir condições
consentâneas a esse tipo de transmissão de conhecimento. A
partir da sociedade burguesa do século 19, segundo Benjamin, o
distanciamento mantido entre indivíduos prevaleceu como “realidade inexorável”, mas porque privou-se, desde então, o convívio com os moribundos, que passaram a ser internados em hospitais, onde permaneceram “enxutos de eternidade”. Benjamin,
contudo, defende a transmissão de experiências pelos mais velhos por esses deterem sabedoria de toda uma vida a ser posta
em relato real.
Marques sustenta que com o desaparecimento progressivo da narrativa, perdemos a faculdade de trocar experiências,
uma vez que esta “propicia a atualidade de um acontecimento
passado, mas, para que ocorra, são necessárias certas condições,
incompatíveis muitas vezes com as circunstâncias verificadas na
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sociedade contemporânea.” Isto porque, acrescenta o ensaísta,
na sociedade de consumo exacerbado, na qual o tempo é fator
de decisão humana a cada momento, por ter um custo, já não há
lugar para a pausa, para o momento da escuta necessário à transmissão e à recepção da experiência.
E cita Jeanne Marie Gagnebin: “A experiência transmitida
pelo relato deve ser comum ao narrador e ao ouvinte. Pressupõe, portanto, uma comunidade de vida e de discurso que o
rápido desenvolvimento do capitalismo, da técnica, sobretudo,
destruiu. Esse caráter de comunidade entre vida e palavra apóiase ele próprio na organização pré-capitalista do trabalho, em
especial na atividade artesanal. A comunidade da experiência
funda a dimensão prática da narrativa tradicional. Aquele que
conta transmite um saber, uma sapiência, que seus ouvintes
podem receber com proveito. Sapiência prática, que muitas vezes toma a forma de uma moral, de uma advertência, de um
conselho, coisas com que, hoje, não sabemos o que fazer, de tão
isolados que estamos cada um em seu mundo particular e privado.”
Adveio desse fosso de impossível interatividade humana
o que Marques chamou de “pobreza de experiência comunicável”, para, com base também em Benjamin, concluir que “a humanidade preparava-se para sobreviver à ausência de cultura e
tradição.”
A constituir-se um paideuma da oralidade, alguns autores
são imprescindíveis: Jacques Derrida, Michel Foucault, Raymond
Williams, Paul Zumthor, Walter Ong, Peter Burke, Bernard
Mouralis, André Jolles, Mattoso Câmara, Câmara Cascudo, Eric
Havelock, Terezinha Ward, Mário Silva Leite, Maria de Carvalho
Pires, Maria Teresa Meireles, Mikhail Bakthin, Walter Benjamin,
Paul Ricoeur...
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Oralitura: a voz das Antilhas
O mais importante evento a respeito da oralidade no país
deu-se com o 1º Seminário Brasileiro de Poéticas Orais: Vozes,
Performances, Sonoridades, realizado pela Universidade Estadual de Londrina, (UEL) Pr, em outubro de 2010, cujos anais estão disponibilizados na internet e que constituem um acervo
imprescindível para se conhecer sobre o assunto de modo sistemático. Louve-se a iniciativa e que ela, além de prosseguir, que
contamine de ânimo outros Estados e instituições acadêmicas a
fazer o mesmo.
Organizado por Frederico Fernandes, Marcelo Jardim e
Felipe Ewald, do Programa de Pós-Graduação em Letras (Estudos Literários) da UEL e com apoio financeiro da Fundação
Araucária, o evento foi justificado pela amplitude das áreas envolvidas com a oralidade, agregando desde as ciências da Saúde, Psicologia, Linguística Aplicada, História, Antropologia,
Sociologia,em projetos, estudos, debates que vão de referências da Antiguidade Clássica a textos de vanguarda e
multimidiáticos, reunidos numa cartografia entendida como
“conjunto de diferentes olhares e pensamentos, numa relação
de espaço/tempo determinada.” E, com isso, objetivou instituir
uma “metacrítica sobre o ofício de coleta da poesia oral frente a
diferentes correntes de pensamento e provocar o diálogo entre
elas. O Seminário teve 5 eixos temáticos enfeixados entre si por
interdisciplinaridades, com questões alusivas à oralidade e Educação, Literatura, mídia, performance, e dicotomias como erudito X popular, folclórico X canônico, escrito X oral.
Tudo que está disponibilizado nos Anais é muito importante, mas um ensaio é particularmente informativo para o
leitorado brasileiro no que tange à questão da oralidade no arquipélago das Antilhas, Martinica e Guadalupe, ex-colônias francesas, hoje integradas ao Estado da União Francesa. A autora,
Margarete Nascimento dos Santos é pós-graduada pela UNEB. A
pesquisa indica que o conceito de oralitura, adotado pelos es-
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critores antilhanos a partir da década de 80, foi criado pelo psiquiatra martinicano Frantz Fanon em seu livro “Pele negra, máscaras brancas”, escrito na década de 50, no qual, já no primeiro
parágrafo declara que “falar é existir absolutamente para o outro.”
Com a oralitura, os antilhanos instituem o movimento
intitulado de créolité, com o objetivo de “prezar pela memória
coletiva local que está essencialmente forjada na oralidade e
que representa as suas tradições” (SANTOS, 2011, p. 393). Forçados a abrir mão de suas tradições, língua e cultura em função da
hegemonia francesa, após a abolição, os nativos se viram numa
aporia social e econômica, e o “ceder para ganhar” os obrigou a,
entre outras situações, conviver com a diglossia, ou a coexistência de duas línguas com estatutos diferenciados, uma com prestígio e adotada nas escolas, outra oral, restrita à prática em família. Essa situação, todavia, segundo Confiant (apud SANTOS,
p.397) provocou uma “guerra conduzida pelos franceses contra
o créole [e] imprimiu um forte sentimento de culpabilidade lingüística na psique dos antilhanos, sentimento que conduziu alguns ao caminho do suicídio lingüístico: não mais querer falar
esta língua ancestral e proibir às crianças de a utilizar.”
O termo oralitura foi cunhado pelo haitiano Ernst Mirville,
usado pela primeira vez em 1974 e, conforme Mekisono (apud
SANTOS, 2011, p.397) a passagem da oralidade para a oralitura é
a passagem da memória a curto termo à memória interindividual
a longo termo. Donde ela caracterizar mitos, epopéias, contos,
canções, provérbios, ditados, adivinhas, uma vez também que a
cultura naqueles países é essencialmente proveniente da
oralidade.
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Oralidade na narrativa contemporânea brasileira
O reconhecimento da elaboração da oralidade na Literatura contemporânea brasileira, onde este fator é de grande importância etnográfica, cultural, antropológica, literária - coincidiu, diz PETI (2005), com a série de transformações ocorridas no
país, dentre elas as mudanças políticas, o processo de democratização, a alteração dos costumes, o crescimento do papel da
mulher na sociedade, a crescente força da mídia e o surgimento
da internet.
Em nível lingüístico, destacou-se a Análise da Conversação, que permitiu novo discernimento da língua oral, o que levou ao fato de que não se pode estabelecer dicotomia rígida
entre fala e escrita, dada a reciprocidade de suas influências. A
organização textual e interacional da fala, observa Petri, foi percebida nos marcadores conversacionais (então, daí, certo, bem,
eu acho, entre outros), repetições e paráfrases, parentéticas,
sobreposição de vozes, anacolutos, hesitações, correções, freqüência de construções impessoais de fundo atenuador, entre
outras. Na sintaxe, a predominância de períodos curtos, justaposição, frases incompletas (frases mínimas destinadas à compreensão rápida e instantânea pelo ouvinte), baixa ocorrência
de subordinação, principalmente de orações adverbiais. No vocabulário, o uso intensivo de gírias, vocábulos obscenos ou injuriosos, como elementos da linguagem afetiva.
Ainda que se reconheça que a escrita, literária ou não,
jamais será a representação absoluta e fiel da fala, as marcas da
oralidade se fazem presentes no texto lingüístico e literário com
seus esquemas de conhecimento, suas estruturas de expectativa, suas repetições. Petri analisa essas marcas no conto “Paulinho
Perna Torta”, da obra “Leão de chácara”, de João Antonio, mas
faz alusão também a obras de Rubem Fonseca, Luís Vilela e outros autores. O ensaísta não olvida os nomes de Mário de Andrade
e Alcântara Machado como autores que se preocuparam com o
aproveitamento da linguagem oral em seus livros.
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Sem a mínima intenção de formalizar uma taxonomia da
oralidade, mesmo porque não é este o objetivo deste trabalho,
pode-se, para efeito de exemplificação, reunir algumas referências interessantes aos leitores a fim de contextualizarem-se
na tópica.
Tome-se, por isso, o caso da Literatura indígena contemporânea no Brasil, na qual, diz GRAÚNA (2010) a oralidade continua viva, seja por meio de versos ou das narrativas, seja a narração dos mitos de origem, dos eventos astronômicos, das migrações de diferentes grupos étnicos, dos conflitos intertribais,
entre outros acontecimentos que marcaram as sociedades indígenas antes e depois da irrupção dos colonizadores.
Sob a argumentação de Stuart Hall de que é desafio “existir como uma identidade ao longo de uma larga gama de outras
diferenças”, Graúna pesquisou que Daniel Munduruku e outros
escritores indígenas “dissolvem as fronteiras na contação de histórias” para desfazer a imagem errada de índios serem selvagens, preguiçosos, incompetentes, arredios.” E completa: “A Literatura indígena contemporânea é um lugar utópico de sobrevivência, uma variante do épico tecido pela oralidade; um lugar
de confluência de vozes silenciadas e exiladas (escritas) ao longo dos 500 anos de colonização. Enraizada nas origens, a Literatura indígena contemporânea vem se preservando na auto-história de seus autores e autoras e na recepção de um públicoleitor diferenciado, isto é, uma minoria que semeia outras leituras possíveis no universo de poemas e prosas autóctones.”
Para melhor reconhecer a importância da oralidade na formação do leitor literário, e, por conseguinte, do acervo bibliotecário disponível, são múltiplos os projetos, hoje, destinados a
serem facilitadores da compreensão da leitura, de modo a envolver o ouvinte em relação ao texto narrado. A oralidade pode,
com certeza, contribuir muito para a criação do hábito de leitura, para a formação de um leitor crítico e resolutivo de seus problemas pessoais, de vir a se expressar com desenvoltura e ado-
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tar repertório mais amplo, além de levá-lo a pensar numa dimensão mais vertical, entre outros benefícios.
Nesse contexto, o conto popular narrado, de que Câmara
Cascudo é referência axial, projeta recursos criativos de linguagem utilizada na passagem da oralidade para a escrita, por pressupor sempre uma voz que narra e que se entende por um autor
que “escreve como quem fala e um leitor que lê como quem
ouve” (AZEVEDO, 2006).
Exemplo típico dessa situação oral está contido no poema
“Iscrevênu cértu”, do paulista O. A. Secatto, que pela originalidade referencial deve ser transcrito na íntegra:
Issu é realménti álgu in purtugueis?
Já conféssu: difícil precizá...
Mió: áchu que sin. Ténu sua veis,
El´é u suficiénti pra m´ispressá.
Língua, característica du hómi,
téin qui evoluí, si dizinvolvê.
Tud´as coisa qui num si usa, sómi.
Vão simplisméinti dizaparecê...
Mais nota uma coisa, qurénu ô não:
apesar d´iscrevê cómu se fala,
nóis segui as regra di acentuação...
quéin vinha reclamá lógu si cala.
Até as rima fica boa à beça!
di poesia, um modêlu mais abértu:
já vô dânu meu ezêmplu cun essa.
Acompanha essa grafia di pértu,
vai treinânu, nun priciza tê pressa...

114

Aí, sin, vai tá inscrevénu cértu!
(In: Antologia de poesias, contos e crônicas da All Print
Editora, p.168, São Paulo, 2011).
Note-se, também, e a propósito, que boa parte da produção literária infantil contemporânea assume esse desafio de
criar o interesse pela leitura através da narração inclusive do
autor-narrador.
A oralidade é sentida (literalmente) também nos contos
de Marcelino Freire, especialmente em Contos negreiros (2005),
que teve por parte de FERRAZ (2009) a seguinte leitura (excerto):
[Os contos] são “o testemunho e a corporificação do sofrimento
na palavra oralizada. (...) Para isso, a escrita aproxima-se do pensamento, adota a gíria, abole diferenças entre o texto escrito e o
falado e busca nas personagens não convencionais uma maneira de mostrar a sociedade através de imagens não idealizadas.
(...) Nos 16 contos de seu livro predomina uma violência
impactante que prescinde da descrição minuciosa, pois é transmitida pela fala das personagens que levam o leitor a construir
em sua imaginação um cenário social, a partir dos conhecimentos que ele próprio possui sobre aquele tipo de indivíduo ou
evento. (...) Ouvir, falar, partilhar o que é traumático é uma forma de restabelecer o equilíbrio perdido. (...) Esta problemática
do testemunho situado entre a realidade e a ficção é facilmente
notada na Literatura Marginal da atualidade, vertente que reúne autores considerados marginais não apenas pela temática
que tratam, mas principalmente pela sua origem social: muitos
são ex-presidiários ou moradores da periferia e, portanto, lidaram de forma direta com a violência. Há na atual Literatura Marginal o declarado cuidado de denunciar os desmantelos da sociedade e promover a conscientização dos direitos sociais que
deveriam atender a todos. (...) O viés político da Literatura Marginal pode ser notado pela prática de engajamento político do
escritor marginal através de uma literatura menos elitista, que
prioriza a oralidade semelhante àquela praticada pelos leitores,
ao qual, geralmente, seu texto se destina. (...) Vivemos um
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momento em que há uma ideologia da cura identitária por meio
da memória social e pessoal: [O] sujeito não só tem experiências como pode comunicá-las, construir seu sentido e, ao fazê-lo,
afirmar-se como sujeito. A memória e os relatos de memória
seriam uma ´cura´ da alienação e da coisificação” (Sarlo, 2007).
Assim, o discurso em primeira pessoa em tom testemunhal e a
oralidade tornam-se constantes em grande parte das narrativas
atuais, pois conferem à representação de aspectos da violência
uma certa aura de verdade. (...) As imagens e situações dos narradores-personagens de Freire são construídas pelo leitor não
só pela mensagem de cada discurso, mas também pela maneira
como estes discursos são construídos: rememoração, pausas, repetições, gírias e palavrões, ajudam a localizar socialmente cada
personagem e a dar dimensão ao tipo de vivência que
vivenciaram. Desta forma o relato ficcional de prostitutas, marginais e outros excluídos sociais podem ser tomados como discursos individualizados que tratam de questões coletivas, relacionadas, por exemplo, ao universo feminino ou às questões
sócio-econômicas.”

Poesia é antes de tudo, oralidade
Houve uma época remota em que o poeta era tão ou mais respeitado do que os formadores de opinião palacianos porque a
sua voz, numa sociedade ágrafa, como foi a Grécia arcaica, era a
de quem lutava contra o esquecimento. O aedo, o poeta-cantor,
além de glorificar os deuses do Olimpo e os heróis, procedia da
tradição oral epos, que resultou na épica a qual, através de
Homero, amealhou a voz coletiva e defendeu a oralidade como
necessidade. A verdade, nesse contexto, foi entendida como
“aquilo de que se lembra”, em oposição ao esquecimento
(Mnemósyne-Lethe), uma vez que a palavra, pronunciada ou
cantada, tinha a função de ajudar a não esquecer. Milman Parry
(In: Fórmula na poesia oral, HTTP://poesiagrega.blogspot.com/
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2011/formula-na-poesia-oral.html), um dos maiores defensores da dicção oral dos poemas homéricos, o fez em função do
vínculo poético com a tradição, cujo metro (o hexâmetro datílico
homérico) era um sintagma criado para facilitar a tarefa do poeta.
A poesia grega tradicional embutia mitos, relatos de aventuras, regras, canções profanas e religiosas, tudo recolhido ao
vivo da memória popular, transmitido de geração a geração. A
poesia oral tem por isso a referência de ser a mais antiga forma
de registro das obras literárias gregas, e era apresentada solenemente em eventos como rituais religiosos, festas populares,
reuniões familiares, da aristocracia nos palácios micênicos. Até
então, ou seja, entre 1400 e 1100, prevalecia a cultura oral, que
somente após esse período veio a ter poemas registrados em
inscrições alfabéticas, como a famosa “Taça de Nestor”, do século VIII, encontrada em Pitecusas. No século anterior, a prosa
dominava na Grécia através da produção de logógrafos e filósofos, mas só se difundiu com Heródoto, de Platão, dos oradores
áticos e com os textos técnicos da coleção hipocrática, informa
HAVELOCK (1996).
POLO (2004) pesquisa que alguns exegetas consideram que
tanto a Ilíada quanto a Odisseia são compilações feitar por
Homero, na Grécia, por volta de 750 .a.C, de poemas narrativos
orais, recitados por rapsodos e aedos. Na Idade Média europeia,
os trovadores cantavam em versos, narrativas de amor, guerras
e aventuras, além de fatos cotidianos. Nos anos 50, nos Estados
Unidos, os poetas beatnicks popularizaram recitais de poesia,
sobretudo em San Francisco, onde até hoje há auditórios exclusivos para esse tipo de evento. João Cabral de Melo Neto escreveu poemas para serem lidos “em voz alta”. Ascenso Ferreira,
segundo Manuel Bandeira, compôs poemas para serem gritados, cantados e cuspidos. Professora de Literatura Brasileira,
Cláudia Cordeiro Reis lançou o CD “Plataforma para a poesia”,
reunindo, entre outros, poemas de Gilberto Mendonça Teles,
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José Nêumane Pinto, Alberto da Cunha Melo, Ivo Barroso, Marco Polo Guimarães. Ao comentar o CD, Deonísio da Silva disse:
“Os poetas aqui reunidos têm o que dizer e, à semelhança dos
pré-socráticos, filosofam em versos, com profundidade e leveza extraordinárias.”
A oralidade na poesia tornou-se também “uma pintura
que fala”, como a fez Simónides de Ceos, ao celebrar os heróis
das Termópilas. Os poetas eram, então, “receptores e transmissores do conhecimento e reverenciados como guardiões da sabedoria e por isso considerados tão importantes como os reis,
que podiam ser mortos, mas matar um poeta era caso de sacrilégio e, portanto, de condenação pública.”
Feliz ou infelizmente, a poesia perdeu não apenas sua
aura junto a sociedade, sua força persuasiva de transmitir informações e saberes, como sua voz, em solo ou coletiva, e assim
tornou-se desnecessária, inútil, posto que alternativa de leitura
e audição de segmentos sociais cada vez menores e mais escassos, sobretudo na sociedade capitalista.
Affonso Romano de Sant´Anna, em 2006, disse em Curitiba
que a poesia “não soube recuperar essa coisa tão primitiva – e
tão moderna – que é a oralidade da poesia modernista. De alguma maneira, ela se desviou. Em certo momento virou algo prosaico e se afastou da declamação. Um dos problemas da poesia
de vanguarda no Brasil, no rastro da década de 50, é achar que
poesia era visualidade, e só. Isso é uma redução, um empobrecimento. Há vários tipos de enfoques, de dicções, e a oralidade é
fundamental.”
ANDRADE (2008) em seu texto “Poesia e oralidade” registra: “Quando se pensa no grande esforço que faziam Castro Alves,
declamando seus poemas em praças ou grandes auditórios e
Maiakóvski, ante as multidões nas fábricas, assembleias ou teatros russos, imagina-se o que fariam eles com um microfone na
mão. Hoje, com a sonoridade eletrônica tudo isso foi facilitado,
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mas, na ausência de uma cultura poética vocalizada, esses recursos têm beneficiado sobretudo a música e os cantores, e
muito pouco a poesia e os poetas. É indispensável também salientar que a “postura oral” da poesia, mesmo ampliada pelos
recursos eletrônicos, vai muito além da simples leitura ou da
mera declamação de versos, para ensaiar-se num contexto em
que a palavra e o gesto devem transcender para o encantamento, para o seu significado potencial de beleza, como um ato
emocional de busca e de encontro do poeta consigo mesmo,
porque é nesse exato momento que o poema realmente está
“vivo”.
E esta informação é tão séria que remete ao Festival Internacional de Poesia de Medellín, Colômbia, que funciona desde
1990 como o maior evento mundial do gênero. Em 2001, reuniu
107 poetas de 70 países, que por 10 dias encantaram 150 apreciadores de poesia. Em 2006, foi contemplado com o Prêmio Nobel
Alternativo oferecido pelo Parlamento da Suécia. Depois é que
vieram o Festival Internacional de Poesia de Granada, na Nicarágua, o Festival Internacional de Poesia de Havana, Cuba; o Festival Internacional de Poesia de Rosário, Argentina; o Festival Internacional de Poesia de Zagreb, Croácia; o Festival Internacional de Poesia de Berlim, Alemanha, considerado o maior da Europa. Do Brasil destacam-se o Salão Nacional de Poesia de Montes Claros (Psiu Poético), iniciado há vinte anos e até hoje coordenado pelo também poeta Aroldo Pereira. O Festival Nacional
de Poesia de Goiás e de Osasco. O Encontro de Poesia
FalaDescrita, da FAAP, coordenado pelo poeta Omar Khouri. A
Bienal Internacional de Poesia, organizado pelo poeta Antonio
Miranda, pela Biblioteca Nacional de Brasília; a Semana da Poesia Paranaense, mas também o ex- Festival de Poesia Falada de
Niterói, Rj, a Festa da Poesia, realizada em Oliveira, Mg, os Torneios Nacionais de Poesia Falada de Varginha e de Pirapora, Mg.
Além do Seminário Brasileiro de Poéticas Orais, Vozes,
Performances, Sonoridades, realizado em Londrina, Pr, a partir
de 2010.
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A poesia oral brasileira deve tributo a iniciativas como a
dos grupos de cantorias, apresentações orais comuns no final do
século XIX e início do século XX, com seus recitativos acompanhados ao som de violas ou rabecas e cantadores se confrontando em desafios com glosas feitas a partir de um mote, sobre
descrições da natureza e sátiras, levadas geralmente nas feiras,
festas nas fazendas ou engenhos e em residências particulares;
as de Leandro Gomes de Barros, considerado o primeiro a editar
poesia oral no país, em folheto datado de 1893; Francisco das
Chagas Batista e João Martins de Athayde, fixadores das normas
de composição folhetinesca adotadas até hoje; de Paulo Autran;
aos Jograis de São Paulo, criados em 1955 e aos quais integraram, entre outros, Armando Bogus, Carlos Vergueiro, Carlos Zara,
Ítalo Rossi, Fúlvio Stefanini, Raul Cortez, Rubens de Falco, Ruy
Affonso, Maurício Barroso, com muitas incursões pelo mundo;
do catarinense Lindolf Bell e sua “Catequese Poética”; do professor mestre Adércio Simões Franco, de Divinópolis, regente
do Coral Excelsior de Poesia, talvez único no gênero no Brasil; ao
ator Júlio Mackenzie pelas diversas montagens de espetáculos
poéticos; à atriz Maria Fernanda e à troupe do “Romanceiro da
Inconfidência”, à cantora Maria Bethânia, aos cordelistas; ao
poeta e ator Osvaldo André de Melo, ao diretor de teatro e jornalista mineiro Flávio Márcio; ao performer e poeta fluminense
Artur Gomes, que também coordena eventos em diversas regiões; aos poetas de Nuvem Cigana (Chacal, Charles, Bernardo
Vilhena, Ronaldo Santos e o cantor Ritchie); ao locutor Cid
Moreira, Paulo César Pinheiro e Vinicius de Moraes; aos poetas
do movimento Barkaça, de Divinópolis, Mg (Dioli, Ana e Mingau); aos poetas Adriana Versiani e Camilo Lara, do movimento
Dezfaces, Belo Horizonte, Mg; aos poetas do movimento
Aldrava, de Mariana, MG, ao poeta de Campos dos Goitazes,
Rogério Salgado, por Belô Poético e Poesia na Praça Sete; ao
poeta, editor e produtor cultural Wilmar Silva, por Portuguesia,
e ao projeto A vez da voz – poesia em libras, promovedor da
interação de surdos com a poesia brasileira, criado em 2004 como
uma Oscip, formada por fonoaudióloga, psicóloga, jornalistas,
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artistas, estudantes, intérpretes,
audiodescritoras, entre outros & outras.

cinegrafistas

e

Há, contudo, um caso sui generis merecedor de estudo à
parte pela profusa produtividade e participação ao vivo em eventos internacionais e no Brasil: o poeta de São José do Egito Valdir Rodrigues Teles, radicado na cidade de Tuparetama. Teles
já arrebatou 12 primeiros lugares em festivais de repentistas
brasileiros, apresentou-se 6 vezes na França, 2 vezes na Bélgica,
4 vezes na Itália, 2 vezes na Bolívia. Segundo ele mesmo, suas
apresentações “marcantes” foram feitas no Palácio da Esplanada
para os presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio
Lula da Silva. De 1980 a 2011, já gravou dezenas de LPs e CDs,
além de participar intensamente de programas de rádio, sobretudo do Nordeste.
Com a certeza de que todo poeta dá sua contribuição à
oralidade através de sua dicção própria, é certo também que
alguns têm, todavia, especial empatia pela inclusão desta em
sua linguagem. E é esse o caso, por exemplo, de Manuel de Barros, cujo vocabulário coloquial-rural e sintaxe levam-no à
oralidade, com ampliação expressional e comunicacional do seu
léxico audíveis na formação de neologismos. Geraldo Carneiro
declarou que “desde Guimarães Rosa a nossa língua não se submete a tamanha instabilidade semântica como no caso de Manuel de Barros.” Exemplário:
O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras.
Fazer coisas desúteis - A gente inventou um truque pra fabricar
brinquedos com palavras – O truque era só virar bocó – A voz de
um cantador tem que chegar a traste para ter grandezas – Ele
tinha uma voz de harpas destroçadas – Bernardo fala com pedra, fala com nada, fala com árvore. As plantas querem o corpo
dele para crescer por sobre. Passarinho já faz poleiro na sua cabeça. – Minha voz tem um vício de fontes – Sempre que desejo
contar alguma coisa, não faço nada – mas quando não desejo
contar nada, faço poesia – Quero a palavra que sirva na boca
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dos passarinhos. (In: Livro sobre nada, 7ª ed. Rio de Janeiro:
1998).

Adélia Prado é outra poeta umbilicalmente ligada ao discurso oral, marcado pelo sotaque mineiro, com o que renova e
dinamiza a expressão poética e a cultura popular, analisa OLIVIERI
(1995). Segundo a professora doutora da Usp, Adélia Prado introduz em seus poemas “múltiplos elementos da linguagem falada: discursos diretos, conversação, interjeições, chaves, imitação da sintaxe característica da fala popular assim como dos
vocábulos e provérbios que lhe são próprios, (...) retomando o
registro oral cujo sujeito do enunciado corresponde a uma espécie de fala da coletividade, marcada pelas expressões coloquiais e pelo lugar comum.” Sua “Carta” (incluído no livro A faca
no pleito, 1988, p.67), é um poema exemplar para ilustrar a
oralidade na poesia, no qual são latentes a informalidade, o tom
coloquial, o repertório léxico e lingüístico popular do cotidiano,
as entonações. Na íntegra:
Jonathan,
Por sua causa
Começam a acontecer coisas comigo.
Ando cheia de medo.
Quero me mudar daqui.
Enfarei dos parentes, do meu cargo na paróquia
e cismei de arrumar os cabelos como certas cantoras.
Não tenho mais paciência com assuntos de quem morreu,
quem casou, caí no ciclo esquisito de quando te conheci.
Fico sem comer por dias, meu sono é quase nenhum,
ensaiando diálogos pra

quando nos encontrarmos

naquele lugar distante dos olhos da Marcionília
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que perguntou com maldade se vi passarinho verde.
Me diga a que horas pensa em mim,
Pra eu acertar meu relógio pela hora de Madagascar,
Onde você se agüenta sem me mandar um postal.
A não ser o Soledade e minha querida irmã
ninguém mais sabe de nós.
Só a eles conto meu desvario.
Bem podia você telefonar, escrever, telegrafar,
Mandar um sinal de vida.
Há o perigo de eu ficar doente.
Me surpreendi grunhindo, beijando meu próprio braço.
Estou louca mesmo. De saudade. Tudo por sua causa.
Me escreve. Ou inventa um jeito – eu sei mil –
de me mandar um recado.
Da janela do quarto onde não durmo
fico olhando Alfa e Beta – que na minha imaginação
representam nós dois.
Você me acha infantil, Jonathan?
Pediram insistentemente para eu saudar o Embaixador.
Respondi não. Com todas as letras, não.
Só para me divertir expliquei
que aguardo na mesma data visita da Manchúria,
professor ilustre vem saber
por que encho tantos cadernos com este código
espelhado:
OMAETUE NAHTANOJ.
Torço pra estourar uma guerra
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E você se ver obrigado a emigrar para Arvoredos.
Me inspecionam. Devo ter falado muito alto.
Beijo sua unha amarela e seus olhos que finge distraídos
só pra aumentar minha paixão.
Se disso e ainda assim ela aumenta.
Alfa querido, ciao.
Sua sempre Beta.

Cada vez mais descaracterizado, sem apoio oficial, reduzido a manifestações que se mantêm hoje mais como efemérides
culturais por força de tradição, o folclore brasileiro, riquíssimo,
cuja transmissão se fazia de boca em boca, é o mais genuíno
legado da oralidade do povo, seja através do registro das linguagens populares, dos costumes, hábitos, tradições, ou incorporações de saberes e fazeres à sua funcionalidade e dinâmica.
As manifestações folclóricas, ou o que resta delas, têm
sabedoria popular in natura, mas, também, por agregação de
valores multiculturalistas, envolvendo, em nível lingüístico, as
parlendas, adivinhas, trovas, desafios, trava-línguas, acróstico,
autos, cantigas de roda, de trabalho, orações ritualísticas, falas
regionais, frases feitas, réplicas, disparates, ditados, lemas de
para-choques, fórmulas de escolha, pregões, fraseado de botequim, epitáfios, quadrinhas, casos, contos acumulativos, anedotas, ritos, entre outros.
Como se num desabafo, mas também em advertência aos
órgãos oficiais, ex-aluna de artes plásticas da Escola Guignard/
UEMG, Ângela Janaína Pinheiro Rocha publicou na revista da
Comissão Mineira de Folclore (nº 18, Nov/97, p. 11), texto
intitulado “Poesia para o folclore do Brasil”, no qual usa de franqueza e realismo para pontuar a respeito da indiferença ante o
legado do povo. A seguir, na íntegra:
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É a sabedoria do povo. É a alma dos ancestrais cantando
pela garganta dos filhos do presente. É a hora do mundo, axis
mundi , a atemporalidade revestida nos costumes e nas tradições, sempre mutantes, porém, sem o cheiro do passado? Sente
a promessa de permanência no futuro? Sente a dor e alma de
uma lavadeira, suas rezas, seu canto gospel, sua certeza infinda
na vida, sente? É o tempo do vivido na cacunda de cada um de
nós, a benzedeira e suas pajelanças infalíveis, a parteira trazendo ao mundo a bem-aventurança dos recém-chegados, é o patuá
para a sorte grande que há de chegar, são os cantos de trabalho,
o coco das rodas animadas atravessando a madrugada dos dias
cansados do fulano que as inventaram, são as chuvas da lua
cheia trazendo fartura e criatividade para os homens do Brasil,
deixando cair no abstrato campo da fé as graças para um povo
que crê sobre todas as coisas, um provérbio infalível sobre a
obviedade das coisas e a intransferência do viver. São os violeiros
contando e cantando nossas histórias de longe do tempo do eu
nem-nascido, no tempo do eu-futuro, nas xilogravuras dos nordestinos, nas feiras dos sertões, conduzindo a cultura popular
para os descaminhos de tantos corações reinventados e
sacramentados no cotidiano de um povo criativo, vivo, vivo, vivo.
É a proximidade da história natural do camponês, do sertanejo,
do caboclo, do caipira, do caiçara, do ribeirinho, do homem brasileiro, esse ser genial que inventou um modo muito próprio de
pastorear pensamentos, de celebrar nascimentos e mortes, de se
afinar com a memória, essa memória contemporânea da antiguidade do moderno, como uma cantiga de rodar ou ninar, pode
ser contemporânea da infância que restou num adulto bem crescido e vai sinceramente adormecer gerações seguintes, entre fábulas, histórias de boto, matintaperera, mula-sem-cabeça, lobisomem, neste terreno entranhado de sentimentos que é a memória. É a essência da criatura que vai restar depois de
desatualizadas as rotulações do academicismo reinante, depois
de explicadas todas as formas de instrumentação do processo
civilizatório, é a folia de reis que virá a vingar em todo o solo do
Brasil, o colorido e alegria de um boi cantando o seu próprio sa-
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crifício para saciar o desejo de milhões de Catirinas perdidas e
reencontradas nas cidades e nos campos do Brasil, muito antes
da etnologia, da antropologia, das culturologias várias, enfim.
Muito antes deste tempo de eu-nascido a tradição ancora seus
elementos na cultura viva e eles persistem o tempo que transcende todos os relógios e eles imprimem nas gerações o caráter do
sagrado efêmero através da fala, dos ritos, dos costumes, das
manias, dos movimentos infinitos do ser humano, que perdura
séculos e séculos n a absoluta autenticidade celebrando a humanidade sob o anonimato de todo um povo que canta, não em sua
forma de tristeza ou desespero, mas em sua forma de esperança.
Finalmente, há que pensar a oralidade brasileira também na poesia oral da música caipira (hoje sertanoja): “Menino
da porteira”, que deu destaque nacional à cidade de Ouro Fino,
de 1955, com versos de Teddy Vieira e Luís Raimundo, hit da
dupla Tonico e Tinoco e do cantor Sérgio Reis; “Chico mineiro”,
poesia de 25 versos, de Francisco Ribeiro, também ambientada
em Ouro Fino e outro sucesso da dupla paulista, ambas músicasrelatos, com narradores-observadores de causos, consideradas
por estudiosos até como referências ecológicas de uma época
pré-êxodo rural por causa da crise do café. Vanda Catarina P.
Donadio em seu texto “A origem cai – o caipira” (2007), disponível na internet, registra que essas músicas contêm “uma forma
resistente de brasilidade, feita por um povo que conhece muito
o chão do nosso país”, interpretadas com voz e viola acústica, em
linguajar coloquial e o sotaque característico do meio rural.
Em conclusão a trabalho acadêmico sobre este tema apresentado à Unicentro, GÖTTENS (2008) diz que “comparar poesia
caipira com literatura parece um tanto estranho, pois não é costume associar caipira com cultura letrada. Está claro, porém, que
o caipira possui uma cultura própria, e mesmo não se utilizando
da escrita como forma privilegiada de expressão, consegue
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retransmitir, por meio da oralidade e da música as suas histórias, seu folclore para seus descendentes.”

O(n)RA(LI)NE)DADE
O Nobel José Saramago, quando do advento do
microblog Twitter, ou da tuiteratura, declarou: “Os tais 140
caracteres refletem algo que já conhecíamos: a tendência para o
monossílabo como forma de comunicação. De degrau em degrau, vamos descendo até o grunhido” (in MURANO, 2005). O
jesuíta Walter Ong, discípulo de McLuhan, declarou que “a passagem de um mundo inteiramente oral e natural para o mundo
artificial da escrita é desnorteante e aterrorizante.” Pode até
ser. Preconceito à parte, o computador é a maior revolução
tecnológica do século XX e sua influência – ou necessidade –
supera reducionismos e expande uma esperança de coesão planetária. Uma nova linguagem oral-eletrônica era imprescindível
para garantir consistência a esse fato histórico no mundo. O computador fez surgir um novo homem. Um admirável novo homem.
Que não fala por dátilos, mas por chips. Que dialoga ao vivo com
o ausente. Agora, a oralidade não precisa de som para se fazer
entender. Ela é a própria comunicação.
A terceira forma de oralidade impôs-se em tempo real. E
implica na prática de uma nova e diferente relação com o outro.
A exemplo do que se fazia na cultura oral primária, a comunicação virtual tem características que a faz mais rápida, direta, objetiva, instantaneamente interativa. Ela é mais aditiva do que
subordinativa, mais agregativa do que analítica, mais próxima
do cotidiano, mais dada à empatia e à participação, é mais concreta do que abstrata, com memorização oral preestabelecida
para se poder aplicar comandos, acrônimos, emoticons, smiles.
E, com isso, a oralidade torna-se concentração, imediaticidade,
emoção, envolvimento, expressividade. D+, BJS, TB, MT, AKELI,
AKI, QM, QND, TBM, RS, HEHEHE, :-, “*_*”, :-o...
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A oralidade digital não fala sozinha. Ela é tribal( “um
tribalismo civilizado e consciente”, como Andrés Schuschny
intitula seu livro sobre oralidade eletrônica). Reúne até os contrários. A oralidade tribal é a ousadia, está se tornando malcomportada, cada vez mais informal e dando mais prazer. “Grande parte da dinamicidade da fala, diz MURANO (2005), se deve
ao fato de que ela olha para si, olha para sua própria estrutura e
então decide desestruturar-se para, em seguida, assumir seu
renovado aspecto.”
Chats, e-mails, blogs, fotologs, homepages, sites, eforuns fazem parte de uma linguagem “jovem” em relação à
máquina do tempo linear, jurássico. O sujeito virtual, de novo
com MURANO (2005), é identificado por ícones, abreviaturas,
troca de letras, onomatopeias, interjeições, pontuação irregular, ilustrações, que estabelecem os laços orais de um novo código de comunicação. Nesse contexto, a gramática foi desmantelada pelo internetês, que apresenta marcas indeléveis da
modalidade na escrita que fala com o outro, como a dialogicidade,
a hesitação, a entonação.
Com base em Mattoso Câmara pode-se observar as interferências da oralidade na escrita e no internetês, como a anulação da oposição fonológica entre /e/ e /i/, como o /o/ e /u/ em
oposição pretônica; anulação da oposição entre ditongo /ou/ e /
o/ fechado (loro, popa, por louro, poupa), ditongação do /e/
diante de chiante na mesma sílaba (treis, por três, mais por
mas); tendência à omissão do /r/ e do/s/ finais antes de pausa e
suas conseqüências na morfologia verbal (infinitivo dos verbos)
e na morfologia nominal (plural dos elementos nominais)
(MATTOSO CÂMARA, 1957, apud Mattos e Silva, 2005).
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In bocca chiusa non entrò mai mosca. Nem diálogo.
Algumas inferências talvez sejam oportunas serem acrescentadas como focos de futuras reflexões para quantos venham
também a se interessar pela oralidade e, de modo específico,
virtual. Uma: o minimalismo errático da linguagem digital praticada sobretudo pelos jovens vir a tornar-se regra que manda as
regras para as cucuias. Simplificar a comunicação não significa
esculhambar a língua, escrever/falar errado e fazer dessa prática uma ágora risível via internet. A oralidade digital trouxe à luz
o fato de as deficiências do ensino, desde o letramento à alfabetização, e desta à capacidade de discernimento de conteúdos
nos ensinos básicos e fundamental, estarem sendo repassadas
ao internetês. Duas: do mesmo modo que a oralidade influencia, positiva e negativamente, a norma culta do idioma, a linguagem digital, acessível para as tribos dominadoras do código eletrônico, pode ter – e tem – não raro, resultados questionáveis.
Três: a internet, se criou a interatividade instantânea, planetária e vulgarizou todos os conteúdos de todas as ciências, eliminando (felizmente) a aura da exclusividade e as peias da diferença, seja etnográfica ou de outra “espécie” ou natureza, por
outro lado vem instituindo um ócio conspícuo na dinâmica educacional no que se refere à pesquisa, cuja facilitação anula a
prática manuscrita, donde a redação refletir essa apraxia, por
exemplo, nos resultados pífios dos exames oficiais e de concursos, públicos ou privados. O computador como meio está servil
apenas a resultados, não induzindo à reflexão, salvo a posteriori.
Roseli Braff, supervisora de língua portuguesa da Editora COC,
tem a seguinte opinião: “Não falta informação para os jovens,
mas muitas vezes falta a capacidade de processar e refletir sobre tudo o que leem. Ansiosos e inquietos, consideram uma
tarefa muito difícil ler um livro de cem páginas. Nesse sentido, a
ausência de concentração torna-se muito negativa, obstáculo
inclusive para a resolução dos problemas que a vida certamente
vai oferecer”. Quatro: a profusão de recursos eletrônicos permitiu com toda certeza a democratização da produção de textos/
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hipertextos, ou seja: qualquer um(a) pode escrever/ler o que
quiser, em qualquer parte do mundo, mas o excesso está levando essa produção/leitura à mesmice, à tautologia, à vulgarização, àquilo que Baudrillard chamou de “hiperinflação informativa” e “desrealização geral”. Segundo a professora doutora Adair
Neitzel, existe uma coexistensividade do real e do simulacro
(miniaturizações, próteses, clones, hologramas), porque
estamos contaminados pelo reino da simulação, da ilusão, que,
entretanto, põe em xeque os conceitos fundamentais que enredam a natureza humana, uma vez que passamos a trabalhar
com valores flutantes, tornando-se impossível assegurar uma
compreensão real e única das coisas (disponível em
HTTP:WWW.cce.ufsc.br/~neitzel/literatura/hipertexto.html).
Cinco: sem xenofobia e ufanismo, há que analisar a pressão,
influência e a legitimização de estrangeirismos que são incorporados à informação nova, à fala e à escrita digital. Seis: a necessidade de conscientizar a população para a simulação da
oralidade no telejornalismo brasileiro, a começar pelas próprias
redações, a fim de desmascarar a oralidade atípica, intrigante,
manipulatória e não raro oportunista maquiada para os
telespectadores. Está nessa situação a perda da visão crítica ante
os simulacros (cf. Baudrillard): o colóquio forçado entre âncoras
e/ou apresentadores de telejornais e programas de opinião repassam uma oralidade blasé, previsível, desconfiável, além da
editoração de quadros, cenas e imagens que exploram com
adjetivação piegas o coitadismo da desgraça alheia. Sete: a escuta e a produção de textos orais, tal como previsto nos PCNs
(Parâmetros Curriculares Nacionais), instituídos pelo MEC, com
os objetivos de preparar o alunado para utilizar a linguagem oral
no planejamento e apresentações públicas como entrevistas,
debates, seminários, performances, envolvendo regras de comportamento social, livrando os alunos da concepção errada de
que a fala correta é a que se aproxima da escrita – põem em
discussão (ou deveriam por) a necessidade de uma pedagogia
da oralidade, porquanto haver controvérsias na prática
institucionalizada pelo padrão oficial. Tânia Guedes, professora
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doutora em Estudos da Linguagem pela UFF, por exemplo, analisa que a escassez de atividades de usos variados e a ausência de
atividades de reflexão não são definidas em relação à modalidade oral, mantendo ambígua a prática de se a escuta deve ser
feita a partir de situações orais reais, gravadas ou não, e se a
produção de textos orais deve englobar gêneros orais possíveis
de serem produzidos em sala de aula. Não se diferencia, pois,
escuta de produção, o que leva à conclusão inconsistente de
qualquer manifestação oral feita em sala de aula resultará em
um conhecimento e na análise da modalidade falada. Para este
caso, dá-se a sugestão de o docente trabalhar com os discentes
a identificação das marcas da oralidade na escrita, por exemplo,
além do ciclo de influências mútuas, considerando a
topicalização, a construção passiva, a relativização, os elementos de coesão (anáfora, catáfora, elipse, repetição, pontuação,
conectivos, marcadores discursivos).
Oito: será mesmo irrelevante, apenas fermento para a
discussão inócua sobre síndrome de Peter Pan e Barbie, a colocação de David Buckingham em Crescer na era das mídias eletrônicas (2007) sobre o “desaparecimento da infância” e da “autonomia da geração eletrônica”? Até onde o acesso digital exercerá o “papel” de controle? Mais esse esclarecimento advertencial
será transferido também para a escola, a pretexto de oferecer
novas oportunidades para criatividade, intercâmbio planetário
e auto-realização de crianças e jovens, eximindo os pais e o meio
social do conformismo de suas receitas conservadoras para
reafirmação da moralidade tradicional?
Outra questão pertinente, levantada por GUEDES diz respeito ao fato de que os livros didáticos (e por extensão seus
professores-autores) “esquecem-se de que a oralidade mais
formal tem também de ser desenvolvida em ambiente escolar.”
Mesmo porque, acrescenta, “não há propostas de audição de
falas produzidas fora do contexto da aula, ignorando-se a produção falada real. Para que haja, então, uma compreensão so-
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bre as modalidades falada e escrita, é necessário que o aluno
seja orientado. As atividades de expressão oral por parte dos
alunos não estão conjugadas a práticas de reflexão sobre os usos,
o que não permite compreender qual é o tipo de noção sobre a
linguagem oral está sendo construído na escola.”
GUEDES assinala, ainda, com base em MIRANDA (2005)
situação contraditória decorrente da norma estabelecida pelos
PCNs, no caso a de servirem de motivação para a prática de
atividades envolvendo “regras de comportamento social”, e de
predominar na escola “a falta de compostura e polidez nas
instâncias públicas e privadas de interação”, o que a) sinaliza
para a “necessidade de avaliação dos padrões interacionais e
lingüísticos da oralidade”, porque dessa forma perde-se o sentido
de autoridade, de hierarquia dos papéis sociais envolvidos nas
diversas situações de comunicação; b) caracteriza a “falta de
legitimação dos papéis de professor/aluno”; c) e o descaso com
o componente oral.
Márcio Almeida é escritor, crítico de raridades, mestre em
Literatura e membro da Comissão Mineira de Folclore.
marcioalmeidas@hotmail.com.
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ANALOGIAS E METÁFORAS NO ENSINO DAS DANÇAS
GAÚCHAS

Kátia Cupertino

RESUMO: No processo ensino-aprendizagem é crescente a
importância do estudo da linguagem, como um suporte para
professores e alunos. O uso de analogias e metáforas nesse
processo, além de constituir-se num elemento inovador, temse tornado um tema de pesquisa instigante e desafiador, levando
às novas estratégias de ensino, linguagem e cognição. A
habilidade em se fazer comunicar\entender pelas analogias e
metáforas relacionando a cognição de nossas experiências
corpóreas através da dança nos permite entender que as
diferentes formas de dançar estão relacionadas às capacidades
subjetivas que o dançarino sente/pensa/ percebe e observa com
seu próprio corpo. Este texto foi desenvolvido visando analisar
e apresentar o papel das analogias e metáforas como recurso de
linguagem no processo ensino-aprendizagem presente no
ensino das tradicionais danças gaúchas, a partir da teoria de Lakoff
e Johnson (1980\2002).

Palavras chaves: analogias, metáforas, danças populares, danças
gaúchas.
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Introdução
No processo ensino-aprendizagem da\pela dança é crescente a
importância do entendimento e estudo da linguagem como um
suporte metodológico e didático capaz de auxiliar na
expressividade dos movimentos a serem realizados pelo
aluno\dançarino. O uso de analogias e metáforas nesse processo
tem-se tornado um tema de pesquisa instigante e desafiador,
levando às novas estratégias de ensino associadas ao campo da
linguagem e cognição.
Para Lakoff e Johnson (1980\2002), as metáforas conceituais não
são apenas como ornamentos linguísticos, mas são também, figuras
de pensamento; portanto, relacionadas diretamente à cognição, ou
seja, como um modo de pensar, de conceituar, de agir
estreitamente ligada à aprendizagem e ao se comunicar com\no
mundo ao redor. De acordo com os autores, essa teoria baseiase na possibilidade de se conceituar o mundo através de
metáforas associadas\incorporadas através da interação
(emocional, física, mental e/ou cultural) com o ambiente
externo, estabelecendo assim uma conectividade entre cognição
e corpo. Para eles, o sistema conceitual comum a todos em
termos dos quais se pensa e agi é fundamentalmente metafórico
por natureza. Nesse contexto, ao se usar a língua
(principalmente) para se comunicar, as analogias e metáforas
apropriadas\incorporadas se tornam elementos de extrema
importância no processo de ensino\aprendizagem da\pela
dança.
Se o movimento corporal tem um papel fundamental na
construção do conhecimento e da linguagem, logo as
comunicações que fazermos a partir da dança requerem o
cruzamento dos processos sensório-motores. Assim a
simultaneidade de processos sensórios-motores dada pelo corpo
sinestésico e os abstratos dados pela mente no procedimento
metafórico, apresentado por Lakoff e Johnson, não distingue da
metáfora como procedimento corponectivo de metáfora
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linguística. Para eles, o argumento é que existe a metáfora
enquanto figura de linguagem verbal, em um sentido mais
específico e, existe também um mecanismo cognitivo de
comunicação do corpo que é o procedimento metafórico. Dessa
forma para a “incorporação” de certos conceitos dados pelas
metáforas necessariamente precisam passar pelo corpo
sinestésico.
O procedimento metafórico é a comunidade permanente de
conexões neurais, sensório, motoras e abstratas que ocorre com/
no corpo, ou seja, é uma intermediação entre o perceber, pegar,
mover, etc. e as experiências subjetivas agregadas aos seus
valores, visões de mundo, julgamentos etc. do indivíduo, na sua
relação com o outro e com o mundo ao seu redor.
No processo ensino\aprendizagem da\pela dança, ocorre
características específicas em relação às outras formas de arte,
pois o corpo é a forma de se comunicar sem a linguagem verbal.
Segundo Rengel (2009), a dança é linguagem que se codifica em
muitas línguas; seja nos aspectos inter, multi, transdisciplinares,
gerando uma rede de informação que vai além do corpo em
movimento. Reconhecidamente como uma arte do corpo
transmite signos e significados tanto para quem a faz como para
quem a aprecia. Ao se ensinar a dançar, o professor não está
apenas ensinando “apenas” movimentos corporais, mas e,
sobretudo, está operacionalizando uma conexão neuroemocional, pois de acordo com Rengel (2009:9) “qualquer
informação que venha de “fora” do corpo, está sendo processada
“dentro” do corpo”. Segundo a autora, os códigos de movimento
e de dança transmitidos ou realizados pelas improvisações de
seqüências de movimentos não se tornam um mero espelho do
que é chamado de realidade.

A mentecorponectiva, o corpocorponectivo, em
suma, o corponectivo mapeia o que está sendo
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elaborado e/ou coreografado e/ou experienciado
num
transporte
multidimensionalmente
direcionado entre a estrutura dessa informação e
a estrutura corponectiva.(Rengel, 2009:15)

Cabe ao professor entender e atentar para o fato de que, as
relações entre corpo e espaço físico, cultural, emocional e social
(e político) no nosso cotidiano devem ser também, levadas em
consideração ao se desenvolver a dança com seus alunos. Os
conceitos de altura, largura, proximidade, distância, não existem “em si”, as noções de espacialidade, tais como: limites,
verticalidade, entrar e sair de lugares, por exemplo, são metafóricas. Estar à direita é uma comunicação anatômica em relação
às nossas próprias noções de direita e esquerda ou, por exemplo, sentimos/pensamos/percebemos que algo está baixo, pois
temos um corpo com objetos, pessoas e/ou coisas em cima,
embaixo. O mesmo para ao lado, ao redor e através...

A relação entre metáforas e cultura
Para Lakoff e Johnson (1980/2002), a metáfora é vista como uma
forma de estruturar o sistema conceitual edificado sobre as bases
da cultura, segundo eles a metáfora é entendida como uma caracterização da nossa experiência, na medida em que ela se adéqua a
outros conceitos metafóricos mais gerais, formando, portanto, um
todo coerente. O antropólogo Alfred Kroeber (apud PIERSON,
1986), argumenta que não se pode realmente entender outra cultura a não ser que se tenha acesso a sua língua. Para Duranti (1997:28)
“a relação entre cultura e lingua(gem) é fundamental; pois conhecer uma cultura é como conhecer uma língua e descrever uma cultura é como descrever uma língua”, para ele a língua é entendida na
sua relação com as práticas discursivas que compõem a cultura
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local que, por sua vez, se dão através da interação entre os indivíduos e a sociedade.

No caso das danças categorizadas como populares tradicionais a
expressividade corporal apresenta a cultura adquirida, transformada e construída através da tradição em constante diálogo com
a realidade à nossa volta. Daí se abre a interessante perspectiva
de relação entre o caráter de seus movimentos expressivos, o
desenvolvimento sociocultural dos povos e seu inventário
linguístico...
Rodrigues (1980), ao afirmar que tal como a cultura mapeia o
território social inscrevendo-se nele com a lógica de sua organização, também, penetra no território da vida humana esclarece
que, através do corpo, nas suas manifestações comportamentais
através da dança, pode-se decifrar os seus significados, as formas que foram criadas, assimiladas e expressadas; assim, pela
cultura se dá a vivencia cognitivamente corporificada de nossas
manifestações. Nessa realidade, há de ser ressaltar que o entendimento de dança e cultura popular também é condizente
com o entendimento de corpo e a sua relação com o todo social;
dessa forma ao se pensar a sociedade e, refletir sobre valores
gerais e mais especificamente as metáforas, que são associadas
para facilitar o seu aprendizado está vinculado dos demais planos da vida social.
Dando alguns passos em outra direção, ao se entender que as analogias e metáforas refletem e reproduzem as visões de mundo,
construída coletivamente, na sua relação com o outro, cabe chamar
a atenção para as escolhas associadas\incorporadas pelos professores nas suas relações com essa categoria do dançar nas culturas
populares. É nesse inter-espaço entre o dançar diferente e ao
mesmo tempo igual, entre tantas outras questões relativas à
cultura e a sua diversidade cultural, que se torna fundamental
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captar as metáforas no momento em que se dá o processo
aprendizagem\ensino.
Ao considerar o fato de que certas metáforas podem “sair de moda”
ou novos objetos podem ser inventados pelo homem, gerando novas
metáforas, destaca-se o aspecto intercultural que as mesmas reproduzem ao longo do tempo. No mundo globalizado a frase “a
mente é um computador”, por exemplo, é uma metáfora conceitual
recentemente criada a partir do surgimento da eletrônica permitindo a criação e o entendimento das expressões como “vou deletar
você da minha vida”, entre outras. Ora, se os seres humanos criam
analogias e metáforas quando os recursos no seu inventário linguístico
são insuficientes para atender a demandas, principalmente as demandas expressivas, de uma determinada situação comunicativa,
torna-se urgente pensar quais analogias são escolhidas (às vezes
legitimados pela hegemonia e tomados como “natural” pelo senso
comum) ao se propor ensinar as danças populares tradicionais, fora
do tempo e espaço em que são essencialmente vivenciadas cotidianamente por outros.

As danças populares tradicionais
Como as ações estão diretamente ligadas às percepções individuais e relacionam-se à cultura de cada indivíduo, configurada
coletivamente, pode-se dizer que as noções de significado único e de verdade absoluta são (cada vez mais) questionáveis,
uma vez que a experiência de se expressar pelo corpo no mundo através da dança são únicas e ao mesmo tempo diversas, pois
cada experiência do dançar acontece em um ambiente cultural
que é subjacente a toda interação social.
No caso específico das danças na cultura popular os significados
de seus movimentos estão diretamente agregados aos conceitos, valores e significados vivenciados e incorporados metaforicamente no cotidiano de sua prática. De acordo com Domenici
(2009:15).

144

O processo ensino-aprendizagem das danças populares deve ir além da reprodução dos passos e
das coreografias que permitem os dançarinos das
manifestações se expressarem, ou seja, no entendimento da metáfora em correlação com as dinâmicas corporais que se observam no corpo que
dança, evidenciando as importantes relações da
sua epistemologia local.
A vivência significativa das várias formas de se dançar o samba,
nas suas diferentes formas de expressão como, por exemplo, o
samba de umbigada, de quatro, samba canção; samba de roda,
entre outros, nas várias regiões brasileiras colocam em xeque o
entendimento de que todos sambam como os cariocas, ou o
dançar o Boi ( nas festas de Parintins, no Boi de mamão, no Boi
de galinha, ou no Boi de Reis...) na sua diversidade.
De acordo com o pensamento de Lakoff e Johnson (citado por
DOMENICI, 2009:17) “o aprendizado dos movimentos não está
dissociado das metáforas associadas e sim, simultaneamente a
elas, ou seja, a significação e a técnica emergem no corpo de
maneira concomitante e não dissociada”. Nessa direção podese entender que a conexão entre o sistema motor e sistema
cognitivo, entre movimento e a conceituação de nossas experiências, estão interligadas em padrões da experiência sensóriomotora, configuradas cotidianamente na relação social. De boca
a ouvido o que se transmite não é um movimento “pronto”, mas
as conexões que levam até aquele movimento. Para Domenici o
que chamamos de dança popular seria, na verdade, “uma extensa rede de movimentos e metáforas produzidas pelo exercício
coletivo de significação de uma brincadeira. Um dos jogos de
sobrevivência que constitui a especificidade da vida humana”.
Nesse entendimento, ainda de acordo com a autora, é pertinente destacar que
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A investigação das metáforas e os processos de suas
configurações não coreográficas, tornam-se fundamentais para que o processo ensino-aprendizagem vá além da simples reprodução dos movimentos nelas representados, possibilitando “captar”
também a sua expressividade\ intencionalidade.
(Domenici, 2009:16)

Além disso há uma diferença entre a aprendizagem das danças
populares dadas no\pelo cotidiano e pelos que se interessam (
ou são induzidos) em aprendê-las no tempo\espaço fora do contexto em que acontecem. Para os primeiros o dançar está condicionado às características definidoras nesse expressar pela dança coletivamente, ou seja, as danças criadas e manifestadas por
um grupo social, necessariamente, deve atender as características que as configuram como tal (MARTINS, 1986), a primeira seria a possibilidade de ser transmitida de geração a geração, dadas pela proximidade da oralidade na transmissão “de boca a
ouvido”, acompanhando a dinamicidade cultural,ou seja, influenciando e sendo influenciada pelos valores (re) criados historicamente através dos tempos; a segunda de ser aceita coletivamente, como um fato do cotidianamente (e historicamente)
ressignificado pelos valores apropriados na sua interação com o
mundo ao redor; a terceira de ter uma funcionalidade seja para
pagar uma promessa, para louvar um santo ou festejar um acontecimento importante para a comunidade. Além disso, a espontaneidade individual possibilitada pela aprendizagem pela livre
imitação, permite que o indivíduo se torne protagonista na medida em que (re)cria novos movimentos expressivos a partir da
incorporação e assimilação dos demais aspectos acima citados,
ou seja aprende a dançar, dançando, nesta forma de transmissão de conhecimento pela dança e a partir dela, não segue a
premissa de que um aprendiz repita o movimento tal qual um
modelo.
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O segundo aspecto diz respeito ao contexto em que esses grupos populares tradicionais se inserem. As danças tradicionais
presentes nas festas populares adquirem denominações variadas de acordo com as finalidades, caráter, objetivo e posição
que ocupam nos contextos histórico, social, histórico, econômico e cultural em que são realizadas. Essas mudanças são acompanhadas por metáforas, que estão nas letras das músicas, nos
diálogos, na iconografia, entre outros aspectos que compõem o
imaginário de uma dança ou brincadeira na cultura popular.
Já o terceiro e último aspecto aponta para a religiosidade popular, ou o (re)significado do ritual religioso no catolicismo popular. Para os praticantes, o limite entre o profano\lúdico e o religioso se intercruzam. Para os dançantes do Reinado, por exemplo, o movimento corporifica a filiação, a devoção, o
pertencimento ao grupo tem relação com o sentimento de ‘irmandade’ que se renovam a cada ciclo festivo durante o ano.
Assim, a composição de linguagens corporais expressivas dadas
pela dança é enriquecida ( e transformada) pela interpretação
desses diferentes elementos.
Rodrigues (1997) chama a atenção para se pensar no significado
interpretado pelo manifestante ao participar de uma festa popular, dando a entender que a sua participação tem uma função
e que esta está “tatuada em seu corpo”: assim a necessidade de
inserir dentro de um ciclo festivo faz com que a pessoa ou grupo
participem de distintas manifestações no percurso do ano. A
experiência sensório-motora do aprendido, cotidianamente,
pelas diferentes formas de dançar na cultura popular, e o incorporado na relação da “boca a ouvido” entre gerações e gerações,
em diferentes contextos sociais e históricos, permite a construção de uma rede metafórica diferenciada pela diversidade de
suas expressões locais e regionais. O aprendizado da dança no
contexto comunitário quando o sujeito experimenta a dança,
observando ou dançando, sua relação é com um todo, baseado
em princípios gerais da dinâmica, qualidade expressiva entre

147

outros e não com “passos” já organizados a priori ou movimentos desconectados, que possam ser entendidos em módulos isolados.
Segundo Domenici (2009), as metáforas, tornam-se pistas para
estudar as mudanças de estados do corpo pelos dançantes na
cultura popular, por este motivo não seria conveniente tomar
emprestado outro vocabulário para fazer a leitura, sob pena de
perder informações importantes daquele sistema.
Não seria produtivo, por exemplo, descrever o
movimento do Bumba-Boi ou do Moçambique
como um plié. Também não seria coerente procurar passos e movimentos de modo isolado em relação ao contexto da manifestação, ou mesmo
metáforas isoladas do seu universo semiótico.
(DOMENICI, 2009:12)

Estabelecer a distinção entre aprendizagem da dança como saber
expressar popular e a aprendizagem da dança no interior de um
saber ensinar para que não aprendeu nos ciclos da vida cotidiana
deve ser levado em consideração, pois, para os dançadores inseridos \pertencentes de determinada dança popular tradicional o aprender a dançar se dá no todo da relação cotidiana e festiva, e não em
momentos fora destes. Nesse caso também vale a pena ressaltar a
diferença entre o aprender e o ensinar, uma vez que segundo Pierson,
“a cultura para quem está inserido é como a água para o peixe, e na
hora em que ele sai da água que percebe que ela existe”, no caso, o
ensino da dança (se for feito para quem não sabe dançar, para
quem já saiu da água) deve-se levar em consideração o seu (des)
pertencimento\deslocamento metafórico ao longo da história da
dança e suas relações étnicas e estéticas hierarquicamente
construídas...
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Analogias e metáforas no ensino das danças tradicionais
gaúchas
O Manual de Danças Gaúchas de Paixão Côrtes e Barbosa Lessa
escrito em 1955, ainda é referência para quem quer ensinar as
danças tradicionais gaúchas. João Carlos D’Ávila Paixão Côrtes
(nascido em 1927) compositor, radialista, Agrônomo e pesquisador gaúcho, já Luiz Carlos Barbosa Lessa (1929\2002) escritor,
músico e advogado e historiador brasileiro. Ambos, folcloristas
e apaixonados pela cultura gaúcha.
A obra referida de caráter didático pedagógico tem a proposta de
ensinar as danças tradicionais gaúchas além de registrar, descrever, preservar e difundir o dançar dos homens e mulheres do sul do
Brasil na sua característica cultura gauchesca imbricada nas raízes
tradicionalistas. Trabalho de destaque pela sua originalidade, profundidade e seriedade no que se refere ao registro da memória
coreográfica das danças brasileiras ao ser elaborado pelo próprio
gaúcho, relacionado com a sua visão de mundo, esta obra inédita,
apresenta os valores repassados pela cultura campesina e fronteiriça
de nosso país através das danças difundidas nos meados do século
passado.
Assim para explicar e exemplificar alguns dos movimentos e
coreografias, os autores do Manual de Danças Gaúchas, se apropriam de algumas analogias e metáforas para se fazerem entender, como destacados a seguir.
I- “POSTURA BRASILEIRA”- Os caboclos brasileiros (especialmente os paulistas e mineiros) têm uma maneira
peculiar de sapatear. Há uma descontração muscular
de todo o corpo, caem frouxadamente os ombros e
braços, as pernas ficam levemente dobradas sobre
os joelhos, é sobre estes que em maior parte repousa o peso do corpo (tanto que ao se iniciarem os exercícios, o aprendiz sentirá que os músculos de que se
exigem mais esforços são – para falar vulgarmente-
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os “tendões” da dobra de trás dos joelhos). O corpo
fica mole, frouxo, displicente. Cada batida de pé
implica num movimento dos joelhos (já arqueados)
e, como estes sustentam o peso, todo o corpo do
sapateador sofre movimento, gingado, tenuamente
para baixo e para cima, quer dizer, verticalmente.
“POSTURA ESPANHOLA”- Os joelhos não ficam arqueados, não ficam levemente dobrados. O corpo pousa efetivamente sobre os pés, tal como na posição
militar de “sentido”. Os músculos dos pés é que mais
agem. Os ombros elevados. O corpo do sapateador
fica rijo, não sofre o movimento descrito para o batepé. Em resumo: na postura brasileira, é o corpo que
dança; na postura espanhola, são os pés somente.
(Côrtes e Lessa, 1955: 30)

Nesta descrição pode-se observar que os autores ao fazer um
julgamento ou transmitir alguns conceitos metaforicamente
explicitados ao se ensinar a postura do dançar as danças gaúchas. Sob esse aspecto nota-se que a postura idealizada para se
sapatear nas danças gaúchas em relação às danças de outros estados brasileiros, leva-se em consideração aos aspectos
sociais\históricos que lhes justificam tal diferenciação metaforicamente explicada. Para a “incorporação” da postura espanhola (leia-se erudita\clássica) costuma-se dizer atualmente no processo de ensino-aprendizagem para que o aluno tome a “POSE
DE FOTOGRAFIA”, ou seja, o dançarino deve movimentar apenas
as suas pernas mantendo o seu tronco como numa fotografia,
estaticamente imóvel, o que se pode verificar também a presença marcante do militarismo ao ser incorporada no gestual
dos homens Nesse entendimento, são diferentemente chamados de “bate-pé” os movimentos dos pés de outras regiões do
“sapateio” os movimentos mais complexos nas danças gaúchas
com “postura espanhola”.
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Assim, Cortês e Lessa (1955),ao fazerem uma distinção na postura do gaúcho destacando-se as influências européias nas suas
danças em contraposição do restante dos brasileiros (postura
displicente), reforçando assim o valor regionalista do tradicional gaúcho, tão assimilado e difundido na época da publicação
da obra.
II-“SARANDEIO” ou “MENEIO”- É um elemento coreográfico
que tem por finalidade explorar a graça feminina.
Assim sendo, os “passos” do sarandeio não se limita
impor esquemas ou explicações pormenorizadas: o
limite do sarandeio é a própria graça gauchinha, e se
desenvolve livremente de acordo com as possibilidades individuais. Porém dois elementos parecem
ser constantes: o ato da mulher de tomar da saias,
com ambas as mãos, erguendo-a ou sacudindo-a ao
ritmo musical (como se atraísse ou desafiasse o companheiro); e os passos bastante curtos e ligeiros,
executados na meia-planta do pé permitindo movimentação rápida e cheia de “donaire”. (Côrtes e
Lessa, 1955: 41)

Nota-se uma influência cultural linguistica na denominação de
alguns movimentos. Ao se denominar o movimento das saias
pelas mulheres como “sarandear” se remetem ao “vocábulo RioGrandesene” o verbo sarandear, saracotear ou menear o corpo
na dança.
SARANDEIO INTERROMPIDO\CONTINUADO – No
primeiro a principal característica está no modo
com que o corpo atua por ocasião do passo 2: o
pé avança para frente, mas logo o corpo é impulsionado para trás. (Côrtes e Lessa, 1955: 41 e 45)
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III-

PRENDA- É o termo utilizado para se denominar a
dama ou mulher nos campos gaúchos. Nota-se a utilização de um “objeto de valor”e desejado para se
designar o gênero feminino.

CHINOCAS – Outro termo gaúcho para se a figura do
gênero feminino, termo reginonalista. Segundo alguns autores sua origem vem do diminutivo de china, que é o nome
dado às mulheres caboclas, morenas, geralmente descendentes de índios. Para os gaúchos é um termo muito utilizado no Rio Grande do Sul, em especial pelos gaúchos que
moram em cidades da fronteira, significando a mulher do
peão, mulheres gaúchas que acompanham seus maridos em
qualquer lugar. É uma referência às mulheres que acompanhavam os soldados nas guerras e ficavam esperando que
eles passassem nos campos. Cabe chamar a atenção para se
pensar sobre as relações entre gêneros construídas (cristalizadas) ao longo de nossa colonização.

IV-

MOVIMENTOS DOS PÉS - Ao bater ou POUSAR no
solo, o pé pode fazê-lo de quatro maneiras: de todaplanta, de meia-planta, de taco ou de ponta. Notese, porém, que no caso de “ponta”, o pé pode somente BATER no solo, e não pousar, pois o peso do
corpo sempre está no outro pé e não no que executa
a “ponta”( Côrtes e Lessa, 1955: 22)

Aqui se faz a alusão da parte inferior do pé denominado de “planta” e a parte do calcanhar designada como taco ou “taconeio”. Já
a parte das pontas dos pés é denominada “ponteio”. Nota-se
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uma associação das partes do corpo com objetos: planta, tacos.
Destaca-se a leveza de colocar os pés no chão com o “pousar”.

SAPATEIO MANCADO- Caracteriza-se o sapateio mancado pelo
fato de somente um dos pés sustentar o peso do corpo, durante
todo o sapateio. O pé esquerdo sustenta o peso do corpo- pousado de meia-planta, geralmente, ou de toda - planta – e o pé
direito alterna batidas de taco com batidas de meia-planta.
(Côrtes e Lessa, 1955: 34)
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SAPATEIO FLOREADO- Este sapateio não é passível de explicação. Tudo depende da maior ou menor habilidade e
engenhosidade do dançarino, que procurará enfeitar seu
sapateado com os mais difíceis floreios. Para tal, fará com
que os sons provenham não só das batidas-de-pé, como
também das batidas de esporas. Ao ato de fazer as ESPORAS CANTAREM de encontro ao solo, ou uma de encontrar à outra, o gaúcho denomina “TINIR” ou “ROSETEAR”
as esporas. (Côrtes e Lessa, 1955: 35)
V- Na dança “Chimarrita ou Chamané” (dança de PARES ENLAÇADOS, com um misto de valsa e chotes) - No primeiro compasso,
os homens executam, com o pé esquerdo, um forte “TACONEIODE-POLCA”, fazendo rosetear as esporas. As mulheres executam
uma “MEIA-PLANTA-DE-POLCA”, batendo levemente no solo com
o pé direito levado à frente. (Côrtes e Lessa, 1955: 49)

Para esta explicação dos movimentos dos pés há uma associação entre os movimentos dos pés com ritmos musicais da Polca,
originalmente, dança popular da Boêmia (parta do antigo Império Austro-Húngaro integrada à Tchecoslováquia), introduzida
nos salões europeus da era pós-napoleônica como possibilidade de se dançar em pares.

VI - Na dança “Pezinho” (Dança de pares independentes
popular em Portugal essa dança amoldou-se ao espírito
da gente do litoral rio-grandense, adquirindo muito de
sua ingenuidade (...)-Na MARCAÇÃO PENDULAR o dançarino (homem ou mulher) leva o pé direito à frente de
maneira que as pontas-do-pé de cada par quase se toquem. O peso do corpo fica sobre a perna esquerda. O
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calcanhar fica preso ao solo, mas a meia-planta se ergue
para executar um MOVIMENTO PENDULAR, que começa
para a direita. O “pendulo” percorre um arco imaginário
de 45 graus. Quando se chega a cada uma das extremidades deste “arco”, bate-se fortemente com a meia-planta. (...) (Côrtes e Lessa, 1955: 54)
Nesta explicação há a utilização do movimento de um lado para
o outro destaca-se o movimento pendular de um relógio para a
descrição dos movimentos dos pés.
VII - Na dança “Pericom” (“dança ensaiada”, portanto,
não é considerada popular, passou a ser considerada uma
dança culta com foros de significação cívica é atualmente ensaiada para as grandes festividades patrióticas ou
para as festas tradicionalistas. O nome se advém do fato
de haver um “perico” ou mandante de figuras, encarregado de coordenar os movimentos)- na descrição do
movimento MOINHO DAS DAMAS – é a figura em que
enquanto os homens continuam realizando o BALANCEIO no mesmo lugar as quatro mulheres – duas de cada
fila- unem suas mãos direitas um tanto elevadas, e GIRAM NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO. No movimento CADEIA – os homens soltam-se das mãos e passam seu braço direito por baixo do seu braço esquerdo.
E assim de braços cruzados, eles novamente dão as mãos
às moças. (...) (Côrtes e Lessa, 1955: 83 e 84)
Nesta explicação há a utilização do movimento do moinho e do
relógio para a descrição dos movimentos das mãos e do deslocamento espacial circular entre os pares. Aqui os autores fazem a
distinção de “dança culta” entre “dança popular”, quando há o
momento de ensaio e o papel do ensaiador, o que nos leva a
confirmar a existência de analogias e metáforas por quem ensina fora do contexto em que são cotidianamente aprendidas...
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Notas Conclusivas
A utilização das analogias e metáforas é inevitável assim como é
o procedimento metafórico do corpo do dançarino ao se fazer
vivenciar\entender tais movimentações explicitadas pelo professor ao lhe ensinar as danças gaúchas. Sabe-se que cada um
pensa e fala com as categorias de que dispõe, nesse sentido
cabe ao professor pensar como proceder e quais metáforas utilizar, de modo que elas sejam capazes de dizer mais, ou outra
coisa, do que o de costume, facilitando o processo de ensinoaprendizagem pela “corponectividade”.
Pode-se observar que, assim como em outras danças populares
a dança gaúcha (re)produzem símbolos, tornando a comunicação do grupo mais regionalista. Nesse viés, as organizações do
movimento e das metáforas podem trazer importantes “ignições” para o corpo que dança bem como novos pressupostos
para orientar metodologicamente o ensino da dança. Além disso, a habilidade em se fazer comunicar\entender pelas analogias e metáforas relacionando a cognição de nossas experiências
corpóreas através da dança nos permite entender que as diferentes formas de dançar estão relacionadas às capacidades subjetivas que o dançarino sente/pensa/ percebe e observa com
seu próprio corpo e com o corpo social, no viés de gênero,
etnicidade, diáspora, entre outros tantos..
Cabe ressaltar que a rede de metáforas produzida coletivamente pelas ditas manifestações populares, apresenta um grande
potencial de replicação nas experiências corporais comuns, o
que possibilita a sua transformação na relação com as mudanças
culturais, a partir do entendimento dos valores transformados e
re-significados sobre elas na\pela sociedade contemporânea.
Nesse contexto, cabe aos professores entenderem, sobretudo,
quais analogias e metáforas que seriam utilizadas no processo
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ensino-aprendizagem de cada uma das danças populares e os
valores que nelas são incorporadas (e dinamicamente transformados) e cognitivamente vivenciadas pelos que dela fazem
sua prática uma manifestação cultural identitária.
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APELIDO, QUEM NÃO TEM O SEU?

Antônio Henrique Weitzel

I – As várias denominações:
Apelidos, apodos, alcunhas, cognomes, epítetos,
hipocorísticos são designações antroponímicas dadas às pessoas
pela sua comunidade em razão de alguma qualidade ou defeito
que as caracterizem de modo especial. Todas elas se
embaralham, se confundem, sendo, vezes sem conta, empregadas umas pelas outras, como palavras sinônimas, embora não o
sejam. Daí ser necessário analisá-las detidamente.

a) Antropônimo – do grego “anthropos” (homem) + “ónyma”
(nome): eolismo de “ónoma”. Consta, rotineiramente, de nome
de batismo ou individual e de sobrenome ou nome de família.
Ambos podem vir em forma simples (Ex.: José de Oliveira) ou
composta (Ex.: José Antônio de Oliveira Prado). Esta última forma ocorre preferentemente quando ao sobrenome paterno se
antepõe o sobrenome materno.
A este conjunto ou nome completo alguns autores chamam de “locução substantiva”; outros, de “expressão
personativa”, a qual se decompõe mais amplamente em:
1. Prenome - é o nome de batismo, de registro civil: Antônio,
João, Paulo, Lúcia, Maria.
2. Nome – acrescido do prenome, dá a indicação da família. Ele é
que distingue um indivíduo de outro homônimo. Alguns autores
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dão-lhe a denominação de “sobrenome”: Antônio de Assis, João
de Sousa, Paulo Pereira, Lúcia Campos, Maria Matos.
3. Cognome – encerra o apelido, a alcunha dada ao indivíduo
pela sua comunidade, pela história, pela sociedade de modo
geral: O patriarca da Independência (José Bonifácio). O inventor
do avião (Santos Dumont).
4. Axiônimo – do grego “áxios”(digno) e “ónyma” (nome):
eolismo de “ónoma”. Indica o título de que dispõe a pessoa, são
formas corteses de tratamento: padre, frei, irmã, doutor, barão,
conde, professor, são, santo e outros mais: Padre Cícero, Frei
Boaventura, Irmã Paulina, Professor Gotardelo, Doutor Kalil, São
Geraldo, Santo Antônio.
Obs. “Eolismo” é uma forma dialetal do grego falado pelos eólios,
tribo helênica estabelecida na Eólia.

b) Antonomásia – do grego “antonomasía” (=anti-ónoma), caso
especial de metonímia, é a substituição de um nome próprio
por um comum ou por perífrase, traduzindo uma qualidade ou
circunstância que a ele se refere como se fosse um epíteto. Costuma ser confundida com alcunha ou cognome: um nero (=homem cruel), um romeu (=homem apaixonado), um don juan (=homem galanteador), o macedônio (=Alexandre Magno), a águia
de Haia (=Rui Barbosa), o poeta dos escravos (=Castro Alves), o
autor de Dom Casmurro (=Machado de Assis).
Obs. “Metonímia” é uma figura de estilo que consiste na
ampliação ou redução no sentido da palavra, devido a um nexo
de causalidade. Ex.: Tomar uma brahma (=cerveja). Perseguiu
altares e coroas (=religião e realeza). O sol me sufoca (=calor).
Comprar um portinari (=quadro).
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c) Epíteto – do grego “epitheton ónoma” – nome ou expressão
que se acrescenta a um substantivo, dando-lhe uma qualificação elogiosa ou injuriosa. Confundido com alcunha, agnome ou
cognome. Vem na função atributiva ou apositiva: O sábio Galileu.
O ajuizado Telêmaco. O valente Leônidas. Pedro, o Grande. D.
Manuel, o Venturoso. Maria, a Louca. José Bonifácio, o Moço.
Filipe, o Belo.

d) Apelido – forma deverbal (=derivação regressiva) de “apelidar” – do latim “appellitare” (chamar freqüentemente, repetidas vezes), verbo freqüentativo de “appellare” (chamar). Vale
dizer que, para pegar, o apelido tem de ser dito repetidamente.
E, pegando, faz com que a pessoa o carregue pela vida toda, a tal
ponto que costuma ser conhecida na sua comunidade apenas
pelo apelido. A rigor, no sentido literal do termo, todas essas
denominações não passam de apelidos. Na cidade de Cláudio
(MG), editou-se até um catálogo telefônico só com os apelidos
de seus moradores assinantes.Tem o sentido de nome de família, sobrenome, alcunha, hipocorístico, apodo: João-Grandão,
Maria-Mole, Nariz-de-Fornalha, Aeroporto-de-Mosquito.

e) Alcunha – do árabe “al-kunya” (sobrenome), epíteto, geralmente depreciativo, que se dá a um indivíduo e que é derivado
de qualquer particularidade física ou moral. Corresponde a apelido, apodo: Espanador-da-Lua, Ferrugem, Mãe-da-Paciência,
Beiçola, Fogo-Eterno.

f) Apodo – forma deverbal (=derivação regressiva) de “apodar” –
do latim tardio “apputare” (calcular, comparar). O apodo é, pois,
essencialmente, uma comparação: Macarrão-de-Santa-Casa,
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Tucano, Rolha-de-Poço, Gambá, Pato-Donald, Frankenstein,
Galo-Garnisé, Botijão-de-Gás.
Obs. Latim tardio era o latim literário dos sécs. III a V da era
cristã.

g) Hipocorístico – do grego “hypochoristikon ónoma” (nome de
carinho), isto é, qualquer palavra a que se dá um cunho de carinho. Muito usado na forma diminutiva ou de redobro. Acontece
mais com os prenomes ou nomes de batismo ou registro civil:
Joãozinho, Mariquinha, Xandoca, Lulu, Cacá, Bibi, Nonô.
Obs. Dá-se o nome de “hypocorisma, átis” ao uso dos diminutivos carinhosos, ou como paliativos, atenuantes daquilo que se
quer desculpar. Ex.: Paizinho, Mãezinha, Bobinho. Espere um
minutinho. Chegou agorinha mesmo.

h) Patronímico – do grego “patronymicon ónoma” (nome do pai).
Foi um costume adotado desde os primeiros registros de acrescentar ao nome de batismo do indivíduo o nome próprio do pai,
para distinguir pessoas diferentes porém homônimas. Foi daí
que surgiram os chamados patronímicos, nomes que de per si já
indicavam a filiação pela sua terminação “ez” no velho português, correspondendo ao genitivo latino “ci” acrescentado ao nome
do pai: Gonçalo Fernandici (=Gonçalo, filho de Fernando).
Hoje são escritos com a terminação “es”, perdendo a sua força
patronímica. Assim surgiram: Rodrigues (filho de Rodrigo), Álvares (filho de Álvaro), Nunes (filho de Nuno), Antunes (filho de
Antônio), Ramires (filho de Ramiro).
i) Alusão – do latim “allúdere” (gracejar, brincar, em seu sentido
primitivo). As alusões situam-se bem próximas dos apelidos,
sendo fórmulas infantis em que se brinca com as rimas, derivan-
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do para finalidades geralmente agressivas, ao se fazer referência a qualquer defeito ou ponto criticável de uma pessoa, mesmo que seja ao seu simples nome. Nela se patenteia a força da
rima.
- Zé Prequeté, /Tira bicho do pé, /Pra tomar com café.
- Mendonça, / Pé de pinto / E mão de onça.
- Fonseca, / Uma perna fina / E a outra seca.
- Rita Cabrita, / O fogo apaga / E nóis num pita.
- Alemão cascudo, / Carrapato barrigudo
- Zeca Furreca, / Nariz de meleca.
- Nico Penico, / Sapato sem bico
- Elisabete, / Faz a barba com gilete.
- Teresinha de Jesus, /Deu um peido / E apagou a luz.
- Ivanete, / Canivete, / Come pão / Com omelete.

II – Os nomes através da História:
O primeiro registro histórico do emprego de nomes compostos consta ter sido feito através de um decreto do imperador
chinês Fushi, mais ou menos no ano 2.850 a.C., o qual determinou o uso de nomes de família ou sobrenomes ao lado do nome
do indivíduo.
Entre os romanos, no período republicano, a partir do séc.
V a.C., o nome do cidadão se compunha de três partes: o
praenomen (individual), o nomen (designativo da gens a que
pertencia o cidadão) e o cognomen (indicativo do ramo da gens).
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Algumas vezes, um agnomen (lembrava qualquer particularidade individual). Assim:
a) Praenomen (prenome) – individual, posto antes do nome de
família, correspondendo ao atual nome de batismo ou de registro civil: Aulus, Caius, Decimus, Lucius, Marcus, Proculus, Públius
e outros mais, não passando de trinta ao todo.
b) Nomen (nome) – que distinguia a “gens”, isto é, o tronco a
que pertencia o indivíduo e que muitas vezes continha várias
famílias: gens Júlia, gens Cláudia, gens Cornélia.
c) Cognomen (cognome) – era o sobrenome, o nome comum a
todos os membros de uma mesma família e distinguia, assim, as
diversas famílias de uma mesma “gens”, a saber, os vários ramos
saídos de um mesmo tronco e, portanto, com um antepassado
comum: Scipio (da família dos Cipiões), Máximus (da família dos
Máximos).
d) Agnomen (agnome) – exprimia um apelido tomado de algum
sucesso, ação ou circunstância especial. Corresponde ao francês
“sobriquet” (apelido, alcunha, sobrenome): Africanus (por seus
feitos na África), Cunctator (acomodador, negociador,
contemporizador – por ter adotado uma tática especial contra
Aníbal, nas guerras púnicas).
Assim: Públius Cornélius Scipio Africanus (Públio Cornélio
Cipião Africano) e Quintus Fábius Máximus Cunctator (Quinto
Fábio Máximo Negociador) designavam, respectivamente: um
indivíduo chamado Públio ou Quinto, da gente Cornélia ou Fábia,
da família dos Cipiões ou Máximos, e que se celebrizaram por
seus feitos na África ou na tática de guerra contra Aníbal.
Textos antigos em língua portuguesa apresentavam, ao
lado do nome de batismo, cognomes ou apelidos para distinguir
as diversas pessoas que tinham o mesmo nome. Desta forma,
eram anexados àquele nome:
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1. nomes de sua cidade natal: Braga, Bragança, Coimbra, Guimarães, Porto;
2. nomes de árvores: Carvalho, Figueira, Nogueira, Oliveira, Pereira;
3. nomes de animais: Carneiro, Coelho, Leão, Leitão, Raposo;
4. nomes geográficos: Costa, Lago, Monte, Ribeiro, Vale;
5. nomes de profissão ou ocupação: Guerreiro, Lavrador, Moleiro, Seleiro;
6. nomes de qualquer particularidade física ou moral: Bravo, Calvo, Gordo, Grande, Leal, Louro, Manso, Novo, Valente, Velho.

III – Os apelidos e suas especificidades:
Dificilmente uma pessoa deixa de ter um apelido e, não
raro, costuma ter mais de um. Usualmente ele vem isolado; outras vezes acompanha o nome de batismo ou o hipocorístico:
Dodói, Cabeção, Narizinho, Beiçola, Bengala, Filé-de-Borboleta, Maria-Gasolina, Mané-Funga-Funga, Paulinho-Capeta, ZéPimenta, Tonho-do-Açougue, Totó-da-Cachaça.

Os apelidos podem ser:
a) Coletivos – por designarem, não o indivíduo, mas todos os
moradores de uma cidade, região, estado ou país. Sua origem e
divulgação repousam na rivalidade existente entre seus moradores, sendo que vários deles se tornaram gentílicos, também
chamados pátrios:
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- Carioca-do-Brejo: apodo aplicado pelos belo-horizontinos aos
juiz-foranos, cuja cidade situa-se mais próxima do Rio de Janeiro e por ter surgido em terreno pantanoso;
- Papa-Goiaba: natural de Campos (RJ), pela grande quantidade
desta fruta na região e também por suas famosas goiabadas;
- Comedor-de-Queijo: é como se apelida o mineiro pelo grande
desenvolvimento dos laticínios no estado;
- Cabeça-Chata: apodo aplicado pelos sulistas aos cearenses e,
por extensão, a todos os nordestinos pelo formato de sua cabeça;
- Barriga-Verde: alcunha dos catarinenses motivada pelo vistoso
uniforme com um peitilho verde, usado pelo exército de Santa
Catarina nos tempos coloniais;
- Papa-Jerimum: alcunha dos natalenses, à vista de uma plantação de abóbora (=jerimum) existente num terreno ao lado do
quartel na parte alta de Natal (RN);
- Papa-Areia: alcunha que os pelotenses dão aos rio-grandinos;
- Papa-Arroz: apelido que os piauienses dão aos maranhenses;
- Papa-Mamão: alcunha dos olindenses pelos recifenses;
- Papa-Peixe: alcunha dos cuiabanos;
- Papa-Sebo: alcunha dos habitantes da margem da Lagoa dos
Patos pelos pelotenses;
- Papa-Sururu: alcunha dada aos alagoanos.

b) Generalizados – embora, de modo geral, os apelidos sejam
individuais, muitos deles são aplicados a várias pessoas:
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- Pelé, Tição, Frango-de-Macumba: para as pessoas de cor;
- Bicho-de-Goiaba, Macarrão-de-Santa-Casa, Parafina: pessoas
muito brancas;
- Varapau, Bambu, Espanador-da-Lua: pessoas muito altas;
- Salário-Mínimo, Meio-Quilo, Alpinista-de-Meio-Fio, Pintorde-Roda-pé, Salva-vida-de-Aquário, Cotoco, Pigmeu, Pititinha,
Tampinha: pessoas de baixa estatura;
- Rolha-de-Poço, Toco-de-Açougue, Reizinho, Coxinha,
Batatinha: pessoas baixas e gordas.

c) Contraditórios – O curioso no apelido é quando ele traduz
justamente o contrário:
- Marta-Rocha: mulher muito feia;
- Branca-de-Neve: preta retinta;
- Montanha: pessoa nanica;
- Tarzã: sujeito fracote;
- Cabeleira: pessoa careca;
- Careca: pessoa cabeluda.

d) Individuais – constituem a maior parte dos apelidos. São motivados por profissões, atitudes, defeitos, qualidades, semelhanças (quer com pessoas famosas ou não, quer com animais ou
coisas). Assim:
1. Parentesco (ou o nome da esposa ou do pai). Aproximam-se
dos patronímicos (uma forma de uso freqüente no interior):

167

- João-da-Monica: sua esposa se chamava Mônica;
- Mané-da-Belinha: casado com Isabel;
- Tonho-do-Sebastião: filho de Sebastião;
- Chiquinha-do-Fernando: filha de Fernando.

2. Profissões e atividades:
- Amostra-Grátis: representante de laboratório;
- Bactéria: estudante que gosta muito de Biologia;
- João-Verdureiro: vendia verduras de porta em porta;
- Maria-Fogueteira: por fabricar fogos de artifício;
- Nelson-da-Quitanda: tinha uma quitanda no bairro;
- Salgadinho: desde pequeno vendia salgadinhos;
- Tião-da-Farmácia: dono de uma drogaria;
- Tonho-do-Açougue: dono de um açougue;
- Totó-da-Cachaça: chamava-se Antônio e tinha um depósito de
bebidas;
- Totó-do-Leite: chamava-se Antônio e criava gado leiteiro;
- Zé-Sorveteiro: vendia sorvetes numa carrocinha.

3. Qualidades físicas e morais:
- Alemão: por ter cabelos loiros;
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- Baú: gosta de guardar coisas velhas;
- Caixa-Alta: por ser muito rico;
- Cereja: tem as bochechas vermelhas e redondas;
- Cientista: tem mania de fórmulas;
- Computador: é muito inteligente;
- Cunhado: por ter uma irmã muito bonita;
- Dicionário-Ambulante: sabe tudo que lhe perguntam;
- He-Man: garoto bonito e musculoso;
- Marcha-Lenta: pessoa muito calma;
- Pompom: tem cheiro de neném.

4. Defeitos físicos e morais:
- Aeroporto-de-Mosquito: por ser careca;
- Asa-Delta: por ter orelhas grandes de abano;
- Banana-Ouro: muito sardento;
- Beiçola: tem beiços grandes;
- Boca-de-Caçapa: tem a boca arreganhada;
- Bola-Murcha: pessoa banguela;
- Cascão: não gosta de tomar banho;
- Caveirinha: muito magro;
- Contrapeso: tem uma orelha maior do que a outra;
- Dez-para-as-Duas: anda de pernas abertas;
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- Gaguinho: fala gaguejando;
- Instalação-Trocada: garoto zarolho;
- Maçaneta: garota muito namoradeira, que passa de mão em
mão;
- Maria-Fumaça: porque fuma muito;
- Maria-P.E.: só namora soldado;
- Mula-Manca: manca de um pé;
- Mundice: não gosta de tomar banho;
- Péra-Aí: era a sua resposta de sempre, quando lhe pediam alguma coisa;
- Pisca-Pisca: vive piscando os olhos;
- Saco-sem-Fundo: porque come muito;
- Ventania: sem os dentes da frente, fala soprando;
- Zé-Meleca: vive com o nariz escorrendo.

5. Semelhanças – quer com pessoas famosas ou não, quer com
animais ou coisas:
- Bombril: tem o cabelo muito ruim;
- Botijão-de-Gás: baixinho e gordinho;
- Buda: gordo e careca;
- Camarão: fica vermelho à toa;
- Canarinho: tem o cabelo amarelo;
- Caroço-de-Manga: tem o cabelo amarelo e esticado;
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- Carrapato: fica grudado nos outros e é chato;
- Chapisco: tem o rosto cheio de espinhas;
- Coelho: seus dois dentes incisivos são maiores;
- Corujinha: fica muito calada, só observando;
- Coxinha: gordinha e baixinha;
- Delegado: por estar sempre mandando em tudo;
- E.T.: por ter os olhos arregalados;
- Formigão: gosta muito de doce;
- Frankenstein: pessoa muito feia;
- Garnisé: pequeno e briguento;
- Kojak: totalmente careca;
- Lucrécia-Bórgia: briga com todo mundo;
- Mala-Véia: fica rindo muito;
- Maracujá-de-Gaveta: tem a cara enrugadinha;
- Medusa: tem o cabelo formando cachos encaracolados;
- Narizinho: tem o nariz arrebitado;
- Ofélia: só dá peruada errada;
- Ouriço-Caixeiro: tem o cabelo espetado;
- Pastelão: grande e vazio;
- Pato-Donald: fala pelo nariz;
- Pé-de-Moleque: tem o rosto cheio de espinhas;
- Pedro-Bó: só faz perguntas tolas;
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- Pernilongo: tem as pernas muito finas e compridas;
- Pimentão: tem o nariz grande e vermelho;
- Pirulito: gorda e de pernas finas;
- Reizinho: baixinho e gordinho;
- Repórter-Esso: informa sobre tudo;
- Sal-de-Fruta: fica fervendo à toa;
- Saracura: tem as pernas compridas e finas;
- Tira-Gosto: muito magro e queimadinho;
- Trator: estabanado, quebra tudo por onde passa.

IV – Os hipocorísticos:
O que muita gente chama de apelido verdadeiramente
não o é. Trata-se de um hipocorístico, uma designação familiar
carinhosa, geralmente explicada pela insuficiência da linguagem
infantil e das pessoas que lidam com crianças. É o próprio nome
da pessoa – de modo geral o nome de batismo ou o primeiro
nome – que sofre um processo de mutilação, perdendo uma ou
mais sílabas, muitas vezes com redobro da que sobreviveu, ou
um processo de ampliação pela derivação sufixal, ao acrescentar-se ao nome inteiro ou mutilado um dos vários sufixos diminutivos: (z)inho(a), (z)ito(a), (z)ico(a), oca, ota e outros mais.
De qualquer forma, estarão sempre expressando carinho, ternura, delicadeza, afetividade, diferentemente dos apelidos que,
em sua grande parte, são críticos, ofensivos, depreciativos. A
idéia de carinho contida nos sufixos diminutivos é uma herança
que recebemos do próprio latim.
No processo de mutilação do nome, a alteração ocorre:
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1. pela manutenção exclusiva da sílaba tônica: Bel (Isabel), Quim
(Joaquim), Zé (José).
2. pela manutenção da sílaba tônica ligada à sua pretônica ou
postônica: Mané (Manuel), Tião (Sebastião), Tonho (Antônio);
Dino (Geraldino), Dito (Expedito).
3. pela manutenção apenas de uma ou mais sílabas átonas: Ju
(Juçara ou Juliana), Lu (Luciana), Leo (Leonardo), Wal (Waldinéia
ou Waldete), Bené (Benedito ), Bia (Beatriz), Dâni (Danielle),
Filó (Filomena), Jôsi (Josiane).
4. pelo redobro ou reduplicação da sílaba inicial do nome ou da
sílaba tônica: Bibi (Beatriz), Cacá (Carlos), Cici (Araci), Fafá (Fátima), Fifi (Filomena), Gigi (Angelina), Lulu (Luísa), Zezé (José);
Bebeto (Roberto), Totonho (Antônio).

No processo de derivação sufixal ocorre o acréscimo de
sufixos diminutivos, quer ao prenome ou nome de batismo (mais
comum), quer ao próprio nome já mutilado pelo hipocorístico:
Carlinhos (Carlos), Francisquinho (Francisco), Leninha (Lena),
Lourdinha (Lourdes); Belinha (Isabel), Betinho (Roberto),
Chiquinho (Francisco), Quinzinho (Joaquim), Toninho (Antônio),
Jonjoca (João), Miloca (Emília), Pedrito (Pedro), Carlitos (Carlos),
Tonico (Antônio), Xandoca (Alexandre).
Seja qual for a situação, serão sempre nomes carinhosos,
diferentemente dos apelidos, apodos, alcunhas, nos quais, vezes sem conta, será notado o tom sarcástico, zombeteiro, irritante, provocativo de xingamentos, brigas, gestos indecorosos
de revolta que a raiva criou e a tradição conservou pelos tempos
afora.
Acontece também que não raro o hipocorístico vem seguido de um apelido. Neste caso, prevalece o apelido, assim
sendo classificada toda a expressão personativa: Tião-Medonho,
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Totó-da-Cachaça, Mané-Funga-Funga, Juca-Trator, Zé-Meleca,
Dito-Santeiro, Tião-Gato.

Hipocorísticos de alguns nomes mais comuns:
-Ana: Aninha, Anita, Anicota, Anoca, Aniquita, Naninha, Nicota,
Nanoca, Ná, Naná, Nanazinha.
-Antônio: Antoninho, Antonino, Tônio, Tonho, Toninho, Totônio,
Totonho, Tonico, Nico, Niquinho, Tõezinho.
-Francisco: Francisquinho, Chico, Chiquinho, Chiquito, Chichico.
-Helena: Heleninha, Lena, Lelena, Leninha, Lelé, Nena.
-Joaquim: Joaquinzinho, Quim, Quinzinho, Quinquim, Quincas.
-João: Joãozinho, Janjão, Joca, Jonjoca, Jango.
-José: Zé, Zezé, Zezinho, Zezito, Zeca, Zequinha, Zequita, Zuza,
Zezito, Zezeca, Cazé, Cazuza, Juca, Juquinha, Juquito.
-Manuel: Manuelzinho, Mané, Maneca, Manequinha, Mandu,
Manduca, Manduquinha, Neca, Nequinha.
-Maria: Mariazinha, Marieta, Marita, Marica, Mariquinha,
Mariquita, Maricota, Cota, Cotinha, Maroca, Marocas.
-Sebastião: Sebastiãozinho, Tião, Tão, Tatão, Tãozinho,
Tiãozinho, Bastião.

V – Casos verídicos e anedóticos:
Muitos são os casos narrados pelo povo para explicar a
origem de certos apelidos.
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1. Zé-Mingau: Havia numa cidade um desocupado conhecido pela
alcunha de “Zé-Mingau”, apelido que ele detestava. Quando
acontecia de ser assim chamado, espumava de raiva e saía correndo atrás da molecada, brandindo um inseparável porrete.
Não alcançando ninguém, ficava de longe xingando nomes feios. Certa vez, um garoto chegou perto dele e gritou: - “Zé fubá
com água!...” Ele parou por um instante, sem entender bem o
que tinha ouvido. Mas logo caiu em si e disparou atrás do menino, gritando: - “Mistura, seu moleque sem-vergonha! Mistura!...”

2. Mãe-das-Laranjas: Numa escola havia uma professora de
Matemática que, em todos os problemas para serem resolvidos,
dava sempre exemplos com laranjas. E tantas foram as vezes,
que os alunos passaram a apelidá-la de “Mãe-das-Laranjas”.

3. João-do-Coqueiro: Laura della Mônica, em Manual do Folclore (1982), narra a estória de um homem que ia recebendo mais
apelidos, à medida que ia se enfurecendo com eles. Seu nome
era João, e tinha no fundo de seu quintal um enorme coqueiro.
Era conhecido na cidade como “João-do-Coqueiro”. Irritado,
mandou cortar o coqueiro, ficando só um pedaço do tronco. Logo
passou a ser chamado de “João-do-Toco”. Desesperado, arrancou o resto do coqueiro, deixando no lugar um enorme buraco.
E logo chamaram-no de “João-do-Buraco”. Tempos depois, indo
a uma cidade vizinha, encontrou-se lá com um antigo morador,
seu conhecido. A pergunta não podia ser outra: - “João-do-Coqueiro, você por aqui?!...” O apelido tinha grudado nele.
Isso me faz lembrar as sábias palavras da mãe de um amigo meu que, quando foi para a escola pela primeira vez, dela
ouviu este prudente conselho: - “Meu filho, se os meninos te
chamarem de apelido, não liga, não; finge que não ouviu, e eles
logo se esquecerão disso...” Aí o apelido não ia pegar.
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Algumas obras memoráveis para compreender
Minas e o saber viver em Minas Gerais
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Capa
A capa busca sintetizar o compromisso da Universidade tal como
o declarou o primeiro reitor da UFMG, professor Mendes Pimentel
e o compreendeu o professor Sílvio de Vasconcelos, ao criar o
Monumento ao Aleijadinho localizado em frente à Reitoria da
UFMG, juntamente com a vivência desse espírito pelo professor
Washington Albino, diretor do Centro de Estudos Mineiros e da
Faculdade de Direito da UFMG.
Um profeta com o dedo indicador apontando para o céu Habacuc.
Junta-se a ele a mensagem do profeta Daniel – capítulo VI –
escolhida por Antônio Francisco Lisboa. Lançado na cova dos
leões, o Rei Ciro soube compreender a luta ideológica de seus
conselheiros.
Em momento em que se luta pela garantia e respeito à pluralidade
dos saberes e às pessoas que se orientam por eles, a Comissão
Mineira de Folclore traz como mensagem a prontidão para ouvir
e ser ouvida pelos leões.
Ao adquirir obras editadas pela Comissão Mineira de Folclore,
espera-se que o leitor tenha a mesma satisfação de seus autores
no momento em que as elaboraram e contribuam para que o
grupo atento à diversidade do saber viver em Minas Gerais tenha
condição mínima de divulgar e dialogar expondo sua convicções
com prontidão para compreender tudo que se oponha às
mesmas.

Converse conosco: oficinafolclore@superig.com.br
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