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Editorial
A Comissão Mineira de Folclore se regozija ao participar dos festejos do Tricentenário de Fundação do Recolhimento, Escola,
Mosteiro de Macaúbas.
Temos repetido insistentemente que nossa missão permanente se resume em Atenção ao, e Estudo do, Saber Viver em Minas
Gerais. Essa missão, se bem compreendida, pode se ampliar para
atenção e estudo de compreender em profundidade o que é Ser
Humano.
Compreender o que é Ser Humano é desafio pelo qual vem passando a Humanidade e se revela no cerne dos mitos celebrados
ao longo da história. Entendemos por Mito a síntese do saber
que determina a celebração da vida e afirmamos que: nenhum
saber subsiste sem a força de um mito que determine essa celebração.
Mito encerra a verdade e pode ser narrado por lendas, contos,
novelas, romances, ou pela História. Mito celebra a “Razão do
que não tem razão”.
Compreender-nos como seres humanos exige examinar nossa
condição de ser. Isto é um grande desafio, posto que é apenas
em momentos cruciais, em pequenos instantes de terror diante
da morte, que a compreensão de ser humano se põe em questão.
A Comissão Mineira tem frisado insistentemente o momento
propício de seu surgimento: o pânico causado pela segunda guerra mundial, na qual milhões de seres humanos se conflagraram
numa luta fratricida com desconhecimento absoluto da humanidade do outro.
Cabe a pergunta: o mito da sina de Caim é a melhor forma de
celebrar nossa condição de ser? É nossa obrigação carregar para
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sempre a marca de assassino de nossos irmãos para que, ao
perambularmos pela vida, ninguém nos ameace e possamos nos
penitenciar eternamente da nossa culpa de assassinos de nosso
irmão? Quais são os resultados da negação desse mito? Estamos
agora autorizados a celebrar o direito à morte do outro sem culpa nem penitência? É possível celebrar a vida sem o remorso da
morte do outro?
Essas reflexões tornam-se necessárias para participarmos com
ardor da celebração do Recolhimento. Com efeito, assistimos
diariamente, veiculados nos meios de comunicação, gritas insistentes por mais prisões. De outro lado, estranhamos a escolha de pessoas vocacionadas que se recolhem do mundo para
viverem em comunhão com o Divino. De um lado, a reclusão
imposta pelo Estado; de outro, a opção voluntária do recolhimento para estar em comunhão com o que houver de mais humano no modo de ser.
Asilo – lugar sagrado, inexpugnável, segundo a etimologia do
grego – determina a reserva de valor na qual os seres humanos
na luta pela compreensão das contradições do viver se obrigam
a admirar, respeitar e adorar. Silo designa local onde se guarda
alguma coisa para provimento da vida material. A - silo é lugar
em que nada se guarda para ser retirado. Alfa privativo.
Consequentemente, os espaços de asilo = recolhimento = ermida
= mosteiro devem ser escassos, raros, quase inexistentes. Fora
deles todas as contradições; dentro, a reserva dos valores a serem procurados pelos que vivem no mundo.
Uma das decorrências do que se afirma é que o encontro com o
tricentenário de Macaúbas nos remete a insistir na Conversa
sobre Educação.
Vale, portanto, transcrever nesta publicação o que já foi afirmado para abrir o relatório elaborado pela Comissão Mineira de
Folclore “Conversas Folclore e Educação”:
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Todas as relações entre seres humanos considerados como tais
exibem como marca identificadora a conversa [diálogo ].
Dessa verdade decorre que todas as vezes em que qualquer
indivíduo se vale de procedimentos externos ao diálogo para
impor sua verdade, outra verdade, tal indivíduo desumaniza
o outro na relação. Decorre também que, numa conversa
sobre qualquer que seja o assunto, nenhuma das partes detém a síntese do discurso. Resulta também que uma conversa entre seres humanos, enquanto humanos, é busca constante de atenção ao saber do outro e reconhecimento da
ausência de saber. Na conversa busca-se a compreensão do
assunto e não a imposição de verdades parciais.
Há, portanto, na conversa, a ideia reguladora de Verdade, a
qual se orienta pela procura insistente de compreensão dos
argumentos examinados e discutidos em comum. Disso resulta que nenhuma conversa é possível sem acordo explícito
a respeito da humanidade do outro. O outro é tão humano
quanto eu e tão capaz de compreender o que afirmo quanto
eu; e, também, que nenhuma das partes detém a verdade.
Ela resulta da conversa. Verdade não é imposta.
Tem-se como enunciado síntese:
Em toda conversa as verdades pessoais são ponto de partida para a prática da conversação e a orientação pela Verdade pauta o diálogo como ideia reguladora.
Um diálogo, se é realmente diálogo, exige que cada outro
afirme o que é verdade da qual está convencido. Essa convicção da verdade pessoal opera a conversa favorecendo o reconhecimento da humanidade do outro e a denúncia do emprego de recursos dominadores como estratégias para influenciar falsos acordos.
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Numa conversa, quando alguém, pode ser até professor, afirma ao outro “Não é possível que você não entenda o que eu
digo” isto mostra um caso de dominação e de encerramento
da conversa.
Sinteticamente, esta é a proposta pedagógica dos estudiosos do folclore quando pensam em educação libertadora.
Como se verá, ao longo dos artigos preparados para a presente
edição, as freirinhas enclausuradas vivem profundamente esta
realidade e a passam inteiramente aos visitantes quando são
procuradas. Vale fixar:
Certifiquei-me que a mente e o coração puros, transformavam tudo.
Convenci-me pela experiência que já havia adquirido
através do silêncio, da quietude, que deveria voltar mais
vezes, pois lá viviam criaturas especiais.
A relação entre Convento de Macaúbas e Coral Crescere é
que a atmosfera de luz daquelas freiras toca nossos corações. Estamos sempre felizes lá. [Afirmação do presidente do Coral Crescere]
Meu avô quando retornava de Macaúbas dizia: estou
vindo da casa da Didinha. Didinha era Nossa Senhora da
Conceição. [Depoimento de Waldemar Pereira Alves,
residente em Pinhões, Santa Luzia]
Nesta pequena publicação, o leitor poderá se deliciar com lendas sobre as instituições de educação que determinaram a trajetória do viver em Minas Gerais, seguidas da memória popular
do tempo em que Macaúbas se tornou instituição de Educação
feminina até se transformar no Mosteiro das irmãs
concepcionistas.
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Acolheram a proposta da Comissão Mineira de Folclore os participantes do Coral Crescere composto por ex-alunos dos colégios do
Caraça, Mariana e Diamantina, Associação dos Amigos do Serro
AASER, Associação dos Antigos Moradores da Estação de Gustavo
da Silveira – município de Curvelo -, AFAGO, Associação dos Filhos e
Amigos de Gouveia e moradores de Pinhões, município de Santa
Luzia.
Entre os agradecimentos necessários destacamos o empenho
da senhora Maria Helena Martins Ribeiro ao se responsabilizar
pela coleta de depoimentos de descendentes de antigas alunas
do colégio de Macaúbas, os quais revelaram a amplitude da importância do Educandário para a formação da mentalidade da
elite feminina em Minas Gerais.
José Moreira de Souza – Presidente da Comissão Mineira de
Folclore
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Convento de Macaúbas e o Coral CRESCERE
Visitando o Convento de Macaúbas em agosto de 2008, fiquei a pensar
como viviam aquelas freiras ali. Na beleza barroca da igreja do Convento,
elas eram separadas do público por uma bela tela em madeira de cor azul.
Percebi mulheres de semblantes singelos, leves .Pensei comigo : ‘’Seria
possível conversar com uma delas?” Pela tela ,veio me acolher Madre
Abadessa Superiora, Irmã Maria Imaculada de Jesus Hóstia. Perguntoume se gostava do silêncio e da quietude dali. Afirmei que sim.
Contou-me então, que entrou para o monastério aos 17 anos. Fiz as contas, ela com 75 anos, segundo me disse, havia então 58 anos de clausura.
Fixei meu olhar nela, senti uma sabedoria de uma beleza sem igual. Voz
mansa, semblante alegre, e me parecia cheia de contentamento. Aproveitei para sentir melhor aquele ser. Conversamos mais um pouco e disseme: “ Para viver aqui é preciso coragem e vocação para servir. Não estamos
isoladas do mundo, mas separadas pelo silêncio e ajudando o mundo através da oração e emitindo vibrações positivas de ternura e paz para todas
as pessoas do mundo. É preciso muita sabedoria, pois aprendemos umas
com as outras, e na experiência humana vamos nos encontrando. Temos
muitas dificuldades como vocês na vida aí no mundo, no lado de fora. Aqui
é como uma Clínica da Alma, cuidamos do nosso coração, aprendendo o
amor por Deus e por todos. Continuou : “A sabedoria está na mente pura,
que se torna coração de criança. Só Deus nos basta, e aí ele age”. Perplexo
fiquei.
Voltei então à minha infância de minha cidade natal, Gouveia. Visitava
casas de chão batido, limpas. As panelas no fogo eram protegidas por
tabatinga molhada. Comida deliciosa. Certifiquei-me que a mente e o
coração puros, transformavam tudo.
Convenci-me pela experiência que já havia adquirido através do silêncio,
da quietude, que deveria voltar mais vezes, pois lá viviam criaturas especiais. E sempre voltava. Em alguma oportunidade contei que cantava num
coral de ex-seminaristas, nós éramos ainda jovens quando nos conhecemos nos respectivos seminários e hoje cabeças de prata, há 24 anos, nos
encontramos e formamos o coral. Então, desde o ano 2000 participamos
das festividades do Convento.
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Em junho passado ,fui convidado para um café da manhã, para acertar
nossa participação nas comemorações do Ano Jubilar e 300 anos do Convento.
O Coral CRESCERE cantará missa solene, dia 07/12/14, celebrada por Sua
Exª.Sr. Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, encerrando com o solene “TE DEUM”. Nessa oportunidade receberão uma carta do Sumo Pontífice, Papa Francisco. O Coral Crescere é formado pelos ex-seminaristas dos
seminários de Diamantina, Mariana e Caraça.
A relação entre Convento de Macaúbas e Coral Crescere é que a atmosfera de luz daquelas freiras toca nossos corações. Estamos sempre felizes lá.
É um chamado de Deus. Levamos a beleza da música para o serviço ao
mundo; fazemos um diálogo com Deus, dissolvendo todos os conflitos na
beleza da música e o silêncio daquele maravilhoso local de paz.
Então, música, canto, silêncio, quietude, oração, beleza, amor, são dons
do Espírito Santo. Tudo isso junto, seria nossa tarefa na terra.
Servir através daquilo que escolhemos como belo.
Obrigado queridas irmãs. Obrigado Coral Crescere.Obrigado Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, pela sua beleza e proteção.
Geraldo Augusto Silva
Presidente do Coral CRESCERE
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Mensagem da AFAGO - Associação dos
Filhos e Amigos de Gouveia
Foi com um misto de alegria, satisfação e orgulho que a AFAGO –
Associação dos Filhos e Amigos de Gouveia –, uma entidade
fundada em 04 de dezembro de 2006, dotada de personalidade
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social,
com objetivo de promover a integração da comunidade gouveana
e propugnar pelo desenvolvimento do município, recebeu por
intermédio do sociólogo e professor José Moreira de Souza, presidente da CMFL – Comissão Mineira de Folclore – convite para
participar das comemorações dos trezentos anos do Mosteiro
de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, na comunidade
de Pinhões, no município de Santa Luzia, em Minas Gerais. Qual
seria a participação da AFAGO nessa celebração tão relevante
para a cultura religiosa do povo mineiro, se ela estatutariamente
cuida das coisas relativas à Gouveia? Primeiro, por ser a AFAGO
parceira da CMFL o que faz as duas entidades, com atuações
distintas, trabalharem em consonância; segundo, porque
Gouveia, a partir de meados do século passado, passou a fazer
parte da história do Mosteiro de Macaúbas. Em 1708, um
alagoano, natural de Penedo, devoto de Nossa Senhora da Conceição, iniciou uma viagem pelo Rio São Francisco, fixando a
partir de 1711 residência em um local chamado Macaúbas. Em
1714, portanto há exatos trezentos anos, Félix da Costa deu início aos trabalhos de construção do Recolhimento de Macaúbas
(o primeiro Recolhimento feminino de Minas Gerais), quando
esses estabelecimentos, no Brasil colonial, tinham a missão de
educar as jovens para a constituição de um casamento dentro
dos rituais cristãos, além de reparar condutas inadequadas, as
mais diversas, para os padrões estabelecidos, iniciando por uma
Ermida, para entronização da sua santa de devoção. O Recolhimento passou a ser, também, um educandário, ensinando as
moças a ler, escrever e calcular, numa época em que esses atributos eram prerrogativas e privilégios unicamente dos homens.
O educandário, porém, se tornou um estabelecimento de luxo,
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possibilitando que apenas as moças de famílias abastadas fossem aceitas, uma vez que para isso tinham que pagar um alto
dote. Em 1733 foi construído o prédio que conserva sua origem
até os dias atuais. Félix da Costa faleceu em 1737. Em 1933 o
educandário, depois de uma sequência de dificuldades financeiras teve suas atividades encerradas, transformando-se em
Mosteiro. Em 1963 foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; em 1978 pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e em 1989 pela
Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Em 22 de julho de 1972 uma
gouveana, operária da Fábrica de Tecidos São Roberto, de nome
Francisca Maria de Paula, apelidada carinhosamente pelos familiares por Tita, decidiu abandonar a vida mundana e se recolher à clausura absoluta do convento, adotando, como religiosa,
o nome de Irmã Maria de São Gabriel, contribuindo, desde então, com suas penitências, suas orações, sua devoção e vocação,
para a manutenção da filosofia da instituição, além de auxiliar
na fabricação artesanal de vinho extraído de rosas plantadas no
jardim; na preparação de licores e compotas, a partir das frutas
do pomar e de doces e salgados, para suportarem os custos administrativos do estabelecimento. As internas do Mosteiro vivem na mais absoluta clausura de onde só saem em situações
especialíssimas e levam uma vida de sacrifício e de rotina pesada. O dia começa às 5 horas, quando participam de ofícios, trabalhos, estudos, meditação e outras atividades e se recolhem por
volta das 20,30 horas. Portanto, agora, quando se comemoram
os trezentos anos de criação do Recolhimento/Educandário/Convento e Gouveia orgulhosamente se sente como uma pequena
parte dessa história grandiosa e tricentenária, a AFAGO se une
aos povos de Minas Gerais e do Brasil, para externar seu júbilo e
sua alegria, parabenizando o Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, desejando-lhe pleno sucesso e preservação da longevidade, enquanto parabeniza, também, as suas freiras atualmente residentes, pelo trabalho, pelo sacrifício, pela
devoção e pela religiosidade. Necessário se faz dizer, penso eu,
que a Irmã Maria de São Gabriel já é falecida e o seu corpo re-
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pousa no jardim dos que se foram e sua alma, com certeza, é
uma daquelas que no plano superior está a velar pelos seus irmãos e irmãs que aqui ficaram.
Adilson do Nascimento
Presidente da AFAGO – Associação dos Filhos e Amigos de
Gouveia
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Cultura e Fé unem o Serro e o Mosteiro de
Macaúbas.

300 Anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Serro.
300 Anos de elevação do Serro à condição de Vila.
300 Anos do Mosteiro de Macaúbas.
O século XVIII foi pródigo para nossa região central de Minas, na
cordilheira do Espinhaço.
Com efeito, em 17 de novembro de 1713, foi criada a Paróquia
do Serro, sob a proteção de Nossa Senhora da Conceição.
Em 29 de janeiro de 1714, o Arraial das Lavras Velhas foi elevado
à condição de Vila – que corresponde hoje à categoria de cidade
– sob a denominação de Vila do Príncipe do Serro Frio.
Para completar o brilhante trio de grandes instituições, berços
de cultura e fé, em 08 de dezembro de 1714, surge o Mostério de
Macaúbas.
O Serro é a 5ª cidade mais antiga de Minas Gerais e a 1ª a ser
tombada pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Diversos historiadores, entre eles o naturalista francês, Auguste
Saint Hilaire, no “Distrito Diamantino” e Joaquim Ferreira de
Sales, no seu livro “Se não me falha a memória”, nos falam da
finura, da civilidade, do alto grau de acolhimento, na fé inquebrantável presentes nas senhoras da sociedade serrana, nos séculos dezoito e dezenove.
Onde teriam ido buscar tal comportamento? Os registros históricos são muito escassos.
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Vamos fazer algumas deduções.
O Colégio do Caraça que foi o berço irradiador de cultura por
toda Minas Gerais e pelo Brasil, surgiu em 1.820 e era destinado
só aos rapazes. Por lá passaram inúmeros serranos. Muitos seguiram a vida religiosa, na Congregação da Missão de São Vicente
de Paula, outros tantos na vida civil, muito serviram ao Serro, a
Minas e ao Brasil.
O Seminário do Sagrado Coração de Jesus, da Arquidiocese de
Diamantina que também recebeu inúmeros serranos, foi fundado por Dom João Antonio Felício dos Santos, em 1864, onde só
estudavam jovens do sexo masculino.
Não existiam educandários femininos.
O Colégio Nossa Senhora da Conceição, do Serro, só foi fundado
em 1.904, sob a direção das Irmãs Vicentinas.
Consta que em 1.767 as filhas de Chica da Silva se recolheram ao
Mosteiro de Macaúbas. Evidentemente, não se recolheram para
a vida religiosa. De alguma maneira, lá recebiam educação.
Observe-se que embora Chica da Silva morasse no Tijuco, hoje
Diamantina, ela era cidadã da Vila do Príncipe do Serro Frio. Todo
o chamado Distrito Diamantino estava sob a jurisdição da
Comarca do Serro do Frio.
Nisto começa a relação do Serro com o Mosteiro de Macaúbas.
O Serro e o Mosteiro de Macaúbas nascidos no mesmo ano –
1.714 – estabelecem uma fecunda relação.
O Mosteiro é ampliado com a construção de uma ala, com 10
(dez) acomodações, com recursos advindos da jurisdição da Vila
do Príncipe do Serro Frio.
Até hoje leva a denominação “Ala do Serro”.
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Há registros que em 1.826 as recolhidas do Mosteiro já se
dedicavam à instrução de meninas.
Em 1847, o então Recolhimento passa a ser Recolhimento e Colégio, graças à pastoral do Bispo de Mariana Dom Antônio Ferreira
Viçoso, que encarregou o Padre Antônio Afonso de Morais Torres, superior do Caraça, a responsabilidade de instalar o Colégio
feminino, que foi logo reconhecido.

Conforme afirmei, anteriormente, não existindo outros
educandários femininos e sendo o de Macaubas considerado
um excelente educandário feminino, talvez o único de Minas
Gerais da época, muitas filhas de ricos senhores passaram por
ali além das já citadas filhas de Francisca da Silva de Oliveira, a
Chica da Silva, cujo companheiro, o contratador de diamantes
João Fernandes de Oliveira, construiu uma das alas e um dos
mirantes do prédio. A “Ala do Serro”.
A exemplo do que aconteceu com as filhas de Chica da Silva, as
famílias do Serro devem ter mandado suas filhas para o Recolhimento e posteriormente, Colégio de Macaubas, onde teriam
recebido a educação e a civilidade que demonstraram aos historiadores que visitaram o Serro.
Neste momento de comemorações de uma Instituição histórica
que ajudou a caldear o caráter e a cultura dos Mineiros é justo
que a Vila do Príncipe do Serro Frio se junte com júbilo a esta
efeméride.

Luiz Soares Dumont
Presidente da Associação dos Amigos do Serro – AASER.
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Garimpando a mulher do povo: a mulher no século
XVIII em Minas Gerais
Guido de Oliveira Araújo
A celebração de alguma data historicamente importante nos
instiga a curiosidade sobre algum aspecto ou tema decorrente
do evento. O evento é o tricentenário do Convento de Macaúbas
e o tema é a mulher do povo, sua condição e papel, no século
XVIII, nas zonas de garimpo de Minas Gerais
Seguindo o curso das descobertas do ouro e do diamante, a sociedade mineira formou-se rapidamente e com alto grau de desorganização, resultante do enorme contingente populacional
nas minas. A sociedade mineira se constituía, então, de três
núcleos: os senhores e potentados, o povo e a escravaria. Entendia-se por “povo” os “desclassificados sociais” constituídos
por homens livres pobres, negras e negros forros ou alforriados,
mestiços e escravos de jornal. Eram estes objeto da preocupação da Igreja e da Coroa a qual procurou impor-lhes, a partir de
1715, uma legislação dura com o fim de amoldá-los ao parâmetro
superior e assegurar a arrecadação. A Igreja e o Estado, através
da repressão, “procuraram disciplinar os papeis sociais, os afetos e o uso do corpo” à procura principalmente do ouro para o
erário e da tranquilidade social, no campo dos costumes e da
moralidade, para configurar a “paz social”. Vamos falar da mulher principal alvo deste disciplinamento.
Permeando os três núcleos sociais havia uma maioria feminina
silenciosa, invisível, sofredora e atuante. Para identificar esta
mulher as fontes são poucas e preconceituosas. Em minoria em
uma população móvel predominantemente masculina, (4 homens p/ 1 mulher), a mulher sobrecarregava-se com o trabalho
feminino doméstico (cozinheira, lavadeira, mucama), participava da circulação econômica como comerciantes (vendeiras e
negras do tabuleiro), da produção da riqueza na agricultura
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(roceiras, hortelãs, criadoras de aves, gado, porco, etc.) e trabalhava na garimpagem (gameleiras). Algumas destas atividades
foram relatadas pelos viajantes ( John Mawe e Saint Hilaire) e
retratadas pelos pintores (Rugendas e Debret) já no século XIX.
Era objeto da caçada masculina como animal de presa para satisfação sexual pelos homens dos três estratos da sociedade, em
sexo consentido ou não, em todas as suas faixas etárias. Dificultado o casamento pelo preço das espórtulas e documentação
exigida pelo Código de Direito Canônico, desafiou as autoridades e constituiu sua família em concubinato ou
amancebamentos, ou ajuntada simplesmente, por necessidade
econômica ou de proteção
Alijada das profissões e papéis, ela era ausente absoluta na administração colonial e eclesiástica. Nos ofícios, não havia mulher ferreira, tropeira, latoeira, sapateira ou carpinteira, mas
era exclusiva na cozinha, na panificação, tecelagem, alfaiataria,
fiação, lavanderia , além de ser criada, mucama e parteira. Profissões estas objeto do preconceito masculino. Poucas eram proprietárias de terra. No período de 1728 a 1745, houve a proporção de uma mulher para 35 homens na propriedade das
sesmarias.
Na sua luta pela sobrevivência, devagar, astuciosa e insistentemente ocupou o espaço do pequeno comércio de produtos e
gêneros alimentícios de primeira necessidade, uma reserva de
mercado feminino herdada de Portugal, por norma de lei , e da
África por tradição tribal. As vendas se multiplicaram pelas zonas urbanas e de garimpo tocadas por mulheres negras forras ou
alforriadas, brancas pobres, mestiças ou escravas. No comércio
ambulante trabalhavam as “negras do tabuleiro”, mais difíceis
de serem controladas por “sua mobilidade e rapidez”. Eram consideradas “sutis ladrões” e “as mais ricas bateias que há nas minas”; foram perseguidas, encarceradas, espancadas, estupradas e mortas. Diferentemente das áreas litorâneas, elas e as
vendeiras foram consideradas perigosas nas zonas de garimpo,
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pois as vendas passaram a agregar a população pobre, a dar cobertura ao contrabando e ao roubo de ouro e diamante pelos
escravos, a abrigar a prostituição e a manter articulação com os
Quilombos. Daí uma serie de proibições e perseguições a essas
mulheres, principalmente a partir de 1715, o que gerou na sociedade grande insatisfação popular por carência de pontos de
encontro social, insuficiência no abastecimento, e a privação da
liberdade de ir e vir após o toque das Ave-Marias. Os senhores e
“potentados”, que tinham ocupado o vácuo de poder se aproveitaram disto para provocar nas duas primeiras décadas do século as revoltas de Pitangui, (1717/1719), e Vila Rica, (1720).
O casamento era responsabilidade da Igreja que “não conseguiu cristianizar a vida familiar em Minas, nem autorizou as organizações familiares espontaneamente formadas entre a população.” O estrato inferior da população não tinha dinheiro
para arcar com as despesas nem meios de conseguir a documentação exigida pelo Código de Direito Canônico. Ocorriam, então, as uniões estáveis. O amancebamento, o concubinato e os
casais solteiros eram um desafio ao poder da igreja. Fora disto, o
comum era o sexo eventual consentido ou o estupro pura e simplesmente. Do descontrole sexual e de natalidade resultou uma
multidão de crianças, algumas adotadas ou colocadas na “roda”
e outras abandonadas. Os jovens deseducados eram criados na
larga. Não houve esforço educativo na área do garimpo. Fora de
Minas havia a Congregação da Sociedade de Jesus que cuidava
material e espiritualmente desta população jovem. Em Minas
era proibido o trabalho dos jesuítas. Auxiliares da proteção e da
educação das jovens foram adoção genérica, a adoção por
compadrio e as ações de leigos junto a paróquias e capelas.
Diante do descalabro e da grande população de rapazes nas minas, “que se criam sem doutrina alguma”, em 1721, o rei ordenou a criação de uma escola na região. Deu em nada, pois o
Governador assume: “receio muito que estes tomem pouca doutrina, por serem todos filhos de negras, que não é possível lhes
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aproveitem as luzes, conforme a experiência que há em todo
este Brasil”. Só houve escola oficial em Minas em 1772, com o
estabelecimento do “subsidio literário”, para seu custeio. Algumas pessoas eram formadas no colégio dos Jesuítas no Rio de
Janeiro ou em cursos particulares com os padres, à custa de ouro.
A educação era particular. No mais, é como disse Caio Prado
Júnior: “o nível cultural da colônia era da mais baixa e crassa
ignorância”. Paulo Prado resume a noção corrente na época,
ensinar “os machos a ler, a escrever e contar, e as fêmeas a coser
e lavar”. A primeira escola que apareceu para mulheres nos
primórdios de Minas foi em Macaúbas, inaugurada em 1716,
onde religiosas recebiam moças como internas. Tempos adiante, em Mariana, o bispo criou o Colégio da Providência. O Seminário, fundado em 1750, funcionou como colégio masculino por
algum tempo.
Preocupado com o perigo social, com contrabandos, com fugas e
com lesões ao patrimônio da fazenda real, o governo bateu forte nas vendas que funcionavam ainda como alcovas, lugares de
prostituição de brancas pobres, viúvas, mestiças, negras, escravas forras ou alforriadas . Em Vila Rica, na Freguesia de Antônio
Dias, Luzia Pinta, dona de uma venda, consentia que ali sua escrava Antônia fosse “mal procedida”, pelo preço de “uma oitava
e meia de ouro”. A pobreza em que muitas mulheres viviam
levava-as ao meretrício, a face cruel da sociedade colonial. As
mulheres livres, mães e filhas, esposas constituídas e viúvas
desamparadas exerciam a prostituição para sobreviver. Na classe superior havia as hetairas, principalmente estrangeiras. Na
área do meretrício é que se via a miséria absoluta em oposição
ao fausto e à riqueza do século XVIII. A ação caritativa da igreja
não conseguia resolver a situação calamitosa dessas mulheres.
É bom notar que a situação calamitosa de vida, a poda dos direitos e a dominação masculina perduraram incólumes por todo o
século XVIII e XIX, e só começou a perder força na segunda metade do século XX.
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A história da mulher em Minas, não só no século XVIII, precisa
ser mais bem contada, para ajustar aspectos ocultos e apagar
imagens negativas. Deixei intocada a situação da mulher indígena e da mulher da classe dominante. A mulher comum, representando aqui a mulher mineira, é que deu a cara à tapa, como
elemento ativo nas práticas sociais e na economia. Sua originalidade está no destemor em resistir em silêncio e em enfrentar
perseguições da Igreja e do Estado e preconceitos da sociedade.
Com astucia driblou “as tensões politicas e as pressões da cultura dominante.” Foi alvo direto da repressão como prostituta,
concubina e “negras do tabuleiro”. Foi também agente da
moralização, como “esposa, mãe e devota”. “Lidar com tais
ambiguidades parece ter sido o desafio. Sob esse quadro de
tensões extremas, o cotidiano feminino saiu fortalecido. Sua
inconformidade é a fonte das conquistas de hoje. Se pesadas e
rigorosas foram as medidas para controlá-lo, hábeis e engenhosas foram as alternativas de sobrevivência encontradas para
transgredi-las”. Sua inconformidade na época é a fonte das conquistas de hoje.
É nesse contexto que Felix da Costa, o fundador do Recolhimento de Macaúbas, juntamente como o irmão, Manuel, e as sobrinhas sobem o São Francisco abaixo, alcançam o Rio das Velhas e
se estabelecem em Macaúbas. Atraídos pelas minas se deparam
com a barbárie das relações e cuidam de preservar suas parentas
do assédio desregrado então reinante. Adequar-se às mudanças
é o segredo de sobreviver 300 anos demarcando o lugar da mulher nas relações sociais: Recolhimento, Colégio, Mosteiro – fuga,
promoção da educação e transcendência.
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Recolhimento de Macaúbas & Tradição Oral
José Moreira de Souza
No meio acadêmico está em moda a História Oral. Porém, ao
estudioso do Folclore interessa a tradição que é sempre oral,
qualquer que seja a fonte dessa tradição.
Tomemos os casos cruciais: os breves, as rezas, as correntes.
Todos esses registros escritos somente se mantêm vigentes pela
tradição oral que assegura a crença no poder da palavra escrita.
Há também a tradição ilustrada, garantida nos congressos,
simpósios, fóruns, seminários, conferências, oficinas e aulas.
Tradição supõe sempre, pelo menos, duas pessoas em relação
face a face. Até mesmo os meios digitais, tão ultramodernos,
são garantidos por processos tradicionais como denunciam no
limite os rolezinhos dos jovens combatidos pelo aparato burocrático.
Pode-se afirmar com segurança que ciência e técnica não subsistem sem tradição . A confiança em “sistemas peritos”, difusão
em redes de relações pessoais: folkways, elitelore, popularlore,
ou qualquer nome que se queira inventar para fixação de hábitos, costumes, interpretações e relatos que empregam e fixam
valores, exigem fé garantida pelos que apostos nessas prescrições.
Porém, aqui vale fixar uma diferença entre Tradição Oral e História Oral. Biografias autorizadas e registros temáticos são obtidos pelas técnicas prescritas nos processos de história oral. Os
resultados podem, ou não, fundar uma tradição popular. Uma
tradição popular pode ter sua origem em registros de história
oral ou proceder de memória de fatos relevantes mantidos exclusivamente pelas relações diretas entre pessoas.
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Esta distinção é necessária para esclarecer o objeto deste estudo.
O que se sabe do Recolhimento de Macaúbas e em qual
momento determinado fato se inseriu na tradição popular.
O esquema abaixo sintetiza as possibilidades:
Momentos históricos e Tradição Popular
Fatos registrados em meios gráficos
Forma de acesso aos registros Divulgação dos fatos registrados
pelos que tiveram acesso aos registros
Vivência de fatos ocorridos
tradição
pela tradição

Fixação na memória popular =
Registros da memória fixada

Fatos não registrados
Registros

Perdidos

Registros

Preservados

Tradições
Originadas de registros preservados
A fonte está
disponível, mas o processo de transmissão já dispensa a fonte
Originadas de registros perdidos
As fontes não
se encontram mais disponíveis, mas o saber ainda é
transmitido por relações pessoais.
Não registradas
Mantidas
exclusivamente pela memória e garantida por relações
pessoais
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Mosteiro de Macaúbas
José Moreira de Souza
Contemplei o Mosteiro de Macaúbas pela primeira vez no ano
de 1976. Eu me dirigia a um pequeno povoado denominado “Campo de Santo Antônio” localizado no município de Taquaraçu de
Minas quando vislumbrei duas surpresas. A primeira foi um povoado que, beirando o Rio das Velhas, serpeava pela meia encosta apontando em direção à Serra da Piedade e a sede do distrito de Ravena; a segunda foi uma belíssima construção quase
solitária dominando uma ampla zona rural.

O povoado se chamava Pinhões e a belíssima construção era o
Convento de Macaúbas. Em torno do Convento reinava uma área
denominada “Vargem Grande”, e logo após um pequeno centro
comercial, bastante frequentado, cujo nome é “Engenho”.
Pinhões, Vargem Grande e Engenho – soube muitos anos depois
– se criaram e se desenvolveram em torno de Macaúbas – a Casa
da Didinha como a chamava um dos mais antigos moradores,
referindo-se ao padroado de Nossa Senhora da Conceição:
Didinha.
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Surgido como local de distanciamento do mundo, de reclusão
voluntária para contemplação das mensagens divinas e rogo pelos
pecados do mundo, Macaúbas resiste há trezentos anos às ondas de secularização das relações e aponta para a realidade maior da existência de um mundo de silêncio e repouso, no qual
apenas a Voz de Deus é ouvida.
Alguns anos depois, no início dos 80 do século passado, visitei
pela primeira vez, o magnífico convento. Não se via viv’alma
como se expressam os mineiros da gema. Apenas uma porta
estava aberta. Entramos num salão vazio. À nossa frente, outra
porta; à esquerda um mostruário com terços, livros de orações,
sacolinhas com doces cristalizados, vidros com vinhos de rosa,
de jabuticaba; à direita, uma roda e uma campainha. Acionamos
a campainha e, após minutos de espera, soou do outro lado uma
voz feminina:

- O que é?
- Irmã, queremos duas garrafas de vinho, doce de laranja, doce
de leite e dez medalhas do Divino Espírito Santo.
- Sim.
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Após mais minutos de silêncio, a voz do outro lado informa:
- São cinquenta mil cruzeiros.
Vivíamos a época da inflação acelerada. Colocamos o dinheiro
numa das prateleiras da roda, giramos ao contrário e aguardamos mais alguns minutos de silêncio, nos quais se ouviam apenas ruídos de passos do outro lado. Novamente, a roda girou no
sentido inverso e pudemos recolher os frutos de nossa doação
de cinquenta mil cruzeiros.
As mulheres que nos acompanhavam ficaram curiosas para conhecerem as freiras que viviam enclausuradas do outro lado.
Procuraram encontrar algum ponto no muro que lhes possibilitasse subir e ver pelo menos uma freirinha no pátio, nos jardins.
Debalde. Para arrefecer tanta curiosidade, eu disse:
- Vocês já viram freira alguma vez? São as mesmas, só que do
lado de dentro.

Em meados dos anos 80, visitei o Convento de Macaúbas acompanhado de minha tia – Tia Flora. Chegamos ao mesmo salão,
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acionamos a mesma campainha, ouvimos voz semelhante, mas
Tia Flora informou:
- A irmã Maria de São Gabriel,[conhecida como Tita de Paula em
Gouveia] está aí?
- O que a senhora é dela?
- Fomos companheiras, e amigas.
- Eu vou chamá-la. A senhora pode aguardar.
Minutos depois, ao lado esquerdo da porta principal, abriu-se
uma enorme janela, com treliças e guarnecida de longos pregos
que garantiam distância entre visitantes e visitadas e eis que
surge a santa e gloriosa irmã Maria de São Gabriel, serena, alegre, festiva.
- Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
- Para sempre seja louvado, respondeu a freirinha toda contente e acrescentou: Aqui é muito bom. Não falta nada. Nada. Foi
tudo que ouvi.
Muitas visitas se repetiram até que um dia resolvi levar até o
Convento duas pessoas muito queridas. A senhora Isaltina
Tameirão e Gerolisa Barbosa, ambas de Gouveia. Foi uma visita
diferente. Era um domingo e havia missa na pomposa capela de
Nossa Senhora da Conceição. No fundo da igreja, separada por
grades estavam presentes todas as irmãs. Uma enorme cortina
branca, mas transparente mostrava-as demarcando o mundo em
que viviam. Após a missa, Dona Isaltina dirigiu-se ao fundo da
igreja, cumprimentou a madre diretora e perguntou pela irmã
Tita de Paula. Ali se desenvolveram novamente conversas de
conterrâneas com pedidos e promessas de orações.
Essas cenas sintetizam as relações mais comuns com o mundo
secular e o mundo do monastério. Há outras complementares
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que merecem registro. A presença do Catopê de Pinhões na festa maior, celebração de Nossa Senhora da Conceição, no dia 8 de
dezembro; as coroações de Nossa Senhora das Graças nos domingos do mês de maio e a presença excepcional de Gouveia no
ano de 2013 e o jubileu de votos perpétuos das irmãs.
No caso da presença do catopê celebra-se a “Didinha”. Somos
afilhados de Nossa Senhora da Conceição, reconhecem os moradores de Pinhões. Filhos de Nossa Senhora do Rosário, afilhados de Nossa Senhora da Conceição, parentes de Nossa Senhora
da Saúde: quem tem poder contra nós? Afirmou mais de uma
vez um morador.
As coroações no Mês de Maria trazem famílias de Belo Horizonte, Santa Luzia e outras cidades ao convento e exibem o poder
insuspeitado de convergência e de centralidade de uma casa
em que as pessoas vivem em silêncio e desafia a compreensão
de como isso é possível num ambiente de clausura. Há um poder
de ajudar o mundo e comandar sem palavras. As missas dos domingos são frequentadas não apenas pelos vizinhos, mas por
pessoas que vêm de longe. Revela-se um mundo de relações: o
coral é composto por músicos e cantores do Engenho e de
Pinhões, os acólitos da comunidade próxima e os fieis procedem de todas as partes de Minas e do Brasil.
Em 2013, os membros da Afago – Associação dos Filhos e Amigos
de Gouveia – decidiram celebrar um encontro dessa comunidade na Capela do Mosteiro de Macaúbas, com a presença garantida do cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo. Foi oportunidade de conhecer a relação do clero com as irmãs enclausuradas.
O senhor cardeal chegou, dirigiu-se à sacristia localizada em cômodos posteriores ao altar mor. Para solicitar paramentos adequados, acionou uma campainha que dava acesso às clausuras.
Ouviu-se uma voz do outro lado que recebeu instruções, sobre
cor do paramento, dimensões e outros detalhes. Mais um intervalo e eis que a roda gira e surgem os paramentos solicitados.
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Há novidades em anos deste novo século. Reservou-se parte do
prédio para acolhida de pessoas que queiram viver alguns dias
em retiro. Destinou-se uma parte dos aposentos para refeitório, cantina e demonstração dos produtos dos trabalhos das freiras e, nessas instalações, uma freira enclausurada pode ser vista
a qualquer hora sem distância demarcada.
Em 1 de maio, o mosteiro se engalanou ao celebrar jubileu de
votos perpétuos de duas freirinhas. No Jubileu, tal como nas
celebrações de bodas de prata, de ouro, de diamante, as freiras
celebram as núpcias com Deus. A cerimônia foi presidida pelo
arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. A capela tornou-se
pequena dada a concorrência dos convidados. Coroadas de flores, as jubilosas freiras ouviram toda a sua história e seu percurso de entrega a Deus. Familiares e amigos vieram de diferentes
lugares do Brasil para a festa.
A celebração dos trezentos anos de fundação do Recolhimento/Educandário/Mosteiro de Macaúbas é oportunidade para
compreender um dos aspectos fundamentais do saber viver em
Minas Gerais: o lugar da mulher e sua importância em nosso
modo de ser, e de saber.
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Macaúbas e Lendas
José Moreira de Souza
Meu objetivo neste artigo é de convocar meus leitores para conversa sobre lendas – legendas como se consagraram nos livros
sobre história dos santos desde a idade média -. Lendas são contos sem preocupação com a História tal como a entendem os
doutos da academia. Mas a lenda narra uma história, se inscreve
no tempo e em lugar preciso.
Eu digo, a lenda narra um mito e insisto, Mito é celebrado, lenda
é contada. Um mito pode se multiplicar em milhares de lendas,
mas o núcleo de uma lenda é sempre um mito. Mito e rito são a
mesma coisa, mas mito e lenda não o são. Mito está presente
em todas as celebrações e pode aguardar o momento de ser
narrado em alguma lenda.
Todos nós somos concretização do mito de nosso nascimento,
mas muitos de nós não sabemos a lenda que narra algum aspecto desse mito. Aniversariar é celebrar o mito da vida.
No diálogo com a história acadêmica vale fixar a questão da
temporalidade. O tempo da história é uma construção racional
externa aos fatos, o tempo das lendas que narram mitos obedece à definição de Boécio: “Tempus est numerus motus secundum
prius et posterius”, ou seja, “tempo é o número do movimento
situado de acordo com um antes e um depois”. Para o tempo da
lenda que narra o mito, o tempo se funda no mito. Há apenas o
depois, nada antes. “Era uma vez”, assim se iniciam as lendas.
Lendas que narram mitos supõem um tempo absoluto.
Neste artigo, fixaremos algumas lendas construídas para fixar
mitos de formação de lugares em Minas Gerais, com atenção
para o Recolhimento de Macaúbas. Lendas que narram mitos
prendem-se ao imaginário popular e o revelam. É assim o caso
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do monge João Maria de cujo carisma herda José Maria na Guerra do Contestado, o lendário Antônio Conselheiro, enfim todos
que se tornaram objeto de estudo da missão messiânica e das
rotinas do carisma.
Mesmo os fatos históricos contados ao modo de lendas adquirem maior fôlego para durarem na memória popular do que
aqueles narrados com a precisão dos códigos narrativos técnicos. Luciano, ao preceituar o apego à verdade, sublinha ao finalizar “pós dei istórian syffiathein”: “Você vê o que fez aquele
célebre arquiteto de Cnido? (...) após ter construído o farol,
inscreveu seu nome por dentro, nas pedras, pôs sobre elas um
estuque de gesso, para ocultá-lo, e inscreveu o nome de quem
reinava, sabendo que, no fim de muito pouco tempo, como aconteceu, as letras se apagariam com o estuque e apareceria a
inscrição:”Sóstrato, filho de Dexífanes, cnídio, aos deuses salvadores, para os que navegam”. Desse modo, não teve ele em vista o seu presente nem a sua breve vida, mas o nosso presente e
o futuro, enquanto a torre ficar de pé e perdurar sua arte”.
[Luciano de Samósata. Como se deve escrever a história. Edição
bilíngue, tradução e ensaio de Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Tessitura, 2009]
Defendo que os feitos históricos que resistem ao tempo devem
ser narrados ao feitio das lendas. A marca do presente e da curta
duração as ondas do tempo levam; as que durarem “enquanto o
mundo for mundo” permanecerão.
Para fixar a relação entre seno e coseno, funções trigonométricas,
ouvi este canto:
Minha Terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá.
Seno A, coseno B;
Seno B. coseno A.

35

Nem o moderno foge ao mito
Diz a literatura erudita que o Engenheiro Aarão Reis deu ao desenho de Belo Horizonte uma forma moderna inspirada no modelo positivista. Cumpre, então, ler esse mito.
Alguns mitemas merecem destaque. Primeiro, a Praça do Mercado, localiza-se no que é, hoje, a Praça Rio Branco – conhecida
popularmente como “Praça da Rodoviária”. Ela está em baixo,
bem no chão. Dessa praça nasce a avenida, hoje, chamada de
Afonso Pena, a qual sobe até os limites da praça conhecida, então, como do Cruzeiro onde se localizaria a Catedral. A narração
deste mitema fixa o seguinte segmento de discurso: em baixo
encontram-se as necessidades de reprodução material da vida:
o Mercado. Para prover a própria subsistência, todos devem
descer. No limite, bem no alto, o sentido da vida, o plano espiritual, o que dá valor à vida.
Segundo mitema. No que é conhecido como Praça Floriano Peixoto, inicia-se a Avenida Brasil, a qual terá seu fim no alto, mas
bem no Centro da área que demarca o perímetro interno da Avenida 17 de Dezembro, atual Avenida do Contorno. No Centro e
no Alto, reina a Praça da Liberdade. O poder material está no
Centro e no Alto. O poder espiritual no limite e no mais alto,
porém, sem nenhum caminho que o leve até o poder material.
Poder espiritual e poder material reinam sobre realidades diferentes.
Terceiro mitema. A praça da Estação é lugar de chegada e recepção do visitante ilustre, mas é também o espaço de estruturação
das Mercadorias. Comunica-se diretamente com a do Mercado e
apenas indiretamente com os poderes materiais e espirituais
Augusto Comte não encontraria melhor formulador de mito do
viver urbano moderno. O discurso mítico da elite exige sua inscrição na memóia popular. Poder no Centro e no Alto. Matéria
em Baixo e Espírito no Alto, ambos na entrada da Cidade.
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Curiosamente, Brasília que é uma cidade de desenho mais moderno ainda, representada na forma de um avião no chamado
Plano Piloto, garante sua história pela lenda de uma profecia de
Dom Bosco, o santo que inventou a educação do jovem para o
trabalho. A escolha de Brasília como Nova Capital da República
mais do que louvada pelo sonho dos Inconfidentes, pelas gritas
dos estrategistas, encontrou no sonho de Dom Bosco, a narrativa da previsão desse local para a glória e engrandecimento do
Brasil. A lenda fixa o mito: Brasília é um lugar que realiza a profecia de um Brasil realmente independente, um Brasil para si.
Se isto se aplica às cidades modernas, Minas Gerais terá seus
espaços míticos logo sonhados pelo seu primeiro bispo Dom Frei
Manuel da Cruz. São essas afirmações que necessitariam de se
dar continuidade aos mitos ensejando as respectivas lendas.
“Nosso Bispado, não se destaca por nenhum Cenóbio de homens Religiosos, nenhum de Freiras. (...) A igreja de Mariana
não se distingue por nenhum Monte de Piedade, por nenhum
estabelecimento de Misericórdia Pública”. Em síntese: educação, Piedade e atenção à saúde.
Sem nada disso, a realidade preponderante seria: “O Território
desta região aurífera, a nenhum outro inferior na incontestável
multidão de habitantes e adventícios, sobrepuja as maiores Cidades do Orbe na torpeza diversificada dos vícios.”

Macaúbas, Serra da Piedade, Santuário do Caraça, Seminário,
Santa Casa de Misericórdia, Asilo São Luiz seriam a celebração
dos mitos de uma cidade de “Livros e não de Libras” determinando cada um as lendas que fixariam o viver radicalmente o
“Teatro de Religião”.
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Serra da Piedade
A lenda que narra o mito da fundação da Serra da Piedade Monte de Piedade como anunciara Dom Frei Manuel da Cruz,
recebido trinunfalmente em Minas a partir da Vila Risonha de
São Romão no ano de 1748 –, é irmã gêmea da do Caraça. Veja-se
o registro dessa lenda narrado por Furtado Menezes (1933)
Bracarena e Lourenço haviam vindo foragidos de Portugal pela
perseguição do Marquês de Pombal, e procuravam refugiar-se
no interior dos sertões mineiros.
Chegando a Minas, ouviram a lenda da “Muda da Penha” que
era a seguinte:
Uma menina, que nascera muda, filha de um casal piedoso, tendo visto no alto da Serra da Piedade aparecer
uma Virgem com o Menino Jesus nos braços, teve uma
emoção tão forte que começou a falar descrevendo a visão. Esta visão repetiu-se várias vezes.
Bracarena propôs a Lourenço construírem uma ermida no alto
da serra; porém, Lourenço preferiu a serra do Caraça, e cada um
levou a peito a sua empresa. (A esta divergência devemos o possuir dous templos em vez de um.)
Da serra da Piedade brotaram figuras lendárias. Duas das quais
merecem menção, o frade capuchinho Frei Luiz de Ravena e a
Irmã Germana.
O frade será eternizado ao mudar o nome do distrito de Lapa
para Ravena e a Irmã Germana, pelas inúmeras menções em
documentos, até chamar a atenção de Saint’Hilaire que desviou
seu percurso de viagem dirigindo-se ao alto da serra para visitála e promover seu diagnóstico em termos da “Ciência moderna”.
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Essa atenção, seja do bispo de Mariana, seja do sábio douto viajante, mereceu teses acadêmicas como a de Simone Santos de
Almeida Silva, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Germana
é uma mulher que viveu a vida mística radicalmente, e encontrou seus últimos dias no Recolhimento de Macaúbas.

Irmão Lourenço de Nossa Senhora.
A trajetória do Irmão Lourenço é carregada de lendas. Lourenço
é a celebração mais pura do mito do monge, ermitão, andarilho.
A primeira lenda liga-o aos anos do terror do iluminismo
pombalino. Lisboa havia sido vítima do famoso terremoto que
destruiu a cidade. Essa notícia repercutiu no Brasil, tendo os bispos decretado longos dias de preces públicas, sermões de missão, nos quais se lembravam aos fiéis os novíssimos – morte,
juízo, inferno, paraíso -, e procissões de penitência. Três anos
após o terremoto aterrador, foi a vez de a realeza se comover
com um atentado a tiros que feriu o rei Dom José I, quando foi
alvejado em sua carruagem. O rei retornava de uma visita que
fizera à sua amante que, por sua vez, era esposa do marquês Luiz
Bernardo da Távora. Foi o maior rebu em meio à realeza. Quebra
de membros, decapitação, estrangulação, pelo crime de lesamajestade. Segundo a lenda, Lourenço era nome inventado por
Dom Carlos de Mendonça Távora que fugira ao castigo exemplar
no qual Duque, Marquês e a pobre amante Marquesa de Távora
não tiveram a mesma sorte.
Outra lenda narra um percurso mais trivial, porém, com o mesmo fundo de verdade mítica. Lourenço fora um facínora em Portugal e migrou clandestinamente para o Brasil. Aqui se torna
penitente, arrependido de seus pecados decide praticar grandes feitos: usar o hábito de São Francisco, e fundar uma irmandade. Encontra a serra do Caraça, na qual se recolhe, convocando outros penitentes como companheiros. [Note-se que narra-
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ção de mito por uma lenda não obriga a colar sujeito da narrativa
a um personagem historicamente circunscrito.]
A iniciação de Lourenço se dá no arraial do Tijuco, ao ingressar
como irmão da ordem terceira de São Francisco, no dia desse
santo, 4 de outubro de 1763. De posse do hábito, Lourenço torna-se Irmão Lourenço de Nossa Senhora. Nas proximidades de
Caeté, ouve a lenda da menina muda e parte para construir e
ermida de Nossa Senhora em Catas Altas.
O que dá vigor ao Caraça do Irmão Lourenço é a lenda. O Santuário e o Educandário brotam dessa vida lendária. Para que a história confirme a lenda, Lourenço faleceu no dia 27 de outubro
de 1819 e, um mês antes, embarcaram para o Brasil os padres
lazaristas os quais receberão o encargo de zelar pelo Santuário
Mãe dos Homens criado por Lourenço.

Padre Manuel dos Santos e o Recolhimento do Vale
das Lágrimas
O Vale das Lágrimas é parente próximo de Macaúbas fundado no
ano de 1756.
Seu fundador foi o Padre Manuel dos Santos que deu ao recolhimento o nome de “Casa de Orações do Vale das Lágrimas”. O
estabelecimento se instalou na freguesia de Itacambira, à Margem do Rio Araçuaí, e se transferiu, após trinta anos, para o
arraial da Chapada de Minas Novas.
A lenda que mantém a memória reza:
Na freguesia de Itacambira, a quatro léguas da vila de
Minas Novas, ao noroeste, nas margens meridionais do
rio Araçuaí, o padre Manuel dos Santos, fundou uma casa
para moças, sob o título de “Casa da Oração do Vale de
Lágrimas” no ano de 1756.
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Deu causa a esta fundação o fato de ter o dito padre sido
vítima de um raio que quase o fulminou.
O que tem a ver o raio com a fundação do Recolhimento? A lenda explica.
O padre Manuel dos Santos, distante da diocese de Salvador, à
qual pertenceu o termo de Minas Novas, vivia a disciplina eclesiástica a seu modo. Pecadores eram os outros. Porém, certo
dia, ao armar uma grande tempestade, estava o cura à margem
do rio quando um raio seguido de trovão coriscou no céu, e rachou de alto a baixo uma imensa copaíba pela qual ia passando.
A faísca e o estrondo iluminou-lhe a mente; sentiu-se o maior
pecador e indigno de sua missão sacerdotal. Joelho em terra,
ergueu os olhos para o céu e decidiu trilhar novos caminhos.
Fundou o recolhimento para acolher mulheres e livrá-las dos
males do mundo.
Assim, o Vale das Lágrimas tornou-se êmulo do Recolhimento
de Macaúbas.

Asilo São Luiz
O Asilo São Luiz, localizado em Caeté, tem estreita relação com
a Serra da Piedade e o Caraça. A lenda chegou até este autor
pela via familiar. O Asilo surge de impasses com o Santuário da
Serra da Piedade pela morte do frade capuchinho Frei Luiz de
Ravena. A inauguração do Asilo se dá mais de cem anos após a
construção da igreja de Nossa Senhora da Piedade no alto da
serra – 1878 -. Mas sua origem remonta a cem anos de lendas.
Mais uma vez é a Menina Muda que determina a fundação do
Asilo São Luiz. Ao surgir a ideia da criação de uma asilo para
órfãs o lugar para implantação foi a Fazenda Lopes, que a tradição informava ter sido o lugar no qual a menina teve sua visão e
proferiu palavras de oráculo.
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Implantado o Asilo no sopé da serra, as meninas tinham como
data solene o dia em que, em peregrinação, subiriam a Serra da
Piedade para verem o mundo do alto. Há casos de encontro com
onças e assombrações.
Como lugar de Luz, as meninas eram iluminadas por aparições
de Nossa Senhora a quem veneravam com fé.
Dona Maria Domiciana Lopes, [falecida em 15 de novembro de
1976] educada no asilo nos legou muitas lendas desse viver e
aprender; entre elas uma versão belíssima do romance, Dom
Jorge e Juliana, com melodia e ritmo herdados, possivelmente,
do séculos XVI.

Bom Jesus de Congonhas do Campo
O Santuário de Bom Jesus de Congonhas do Campo é mais conhecido pelas obras de Antônio Francisco de Lisboa, as quais são
objeto de muitas lendas, todas merecidas. Contudo, esquecese a lenda que narra o mito de escolha e fundação do centro de
peregrinação, origem do Colégio de Congonhas.
Merece transcrição o que escreveu sobre ele Furtado de
Menezes, em obra publicada em 1933.
Entre os portugueses que vieram às Minas em busca de
fortuna, empregando-se em serviços de mineração em
princípios do século XVIII, estava Feliciano de Moraes.
Depois de trabalhar algum tempo e ajuntar algum dinheiro, sentiu-se doente e impossibilitado de continuar a
lutar pela vida.
Por algum tempo lutou com a moléstia para ver se a vencia; acabou convencendo-se que nada conseguiria e que
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devia aproveitar-se dos poucos recursos que ainda possuía para repatriar-se e ir passar seus últimos dias e finar-se entre os seus.
Antes de realizar seu propósito, sentiu-se um dia pior do
que nunca e temeu não conseguir sequer regressar. Lembrou-se então de apegar-se ao Senhor Bom Jesus de
Matosinhos, pedindo-lhe a cura.
No alto do Morro do Maranhão, próximo do Redondo
em Congonhas do Campo, plantou uma cruz com um nicho no qual se achava a imagem do Senhor Bom Jesus e
pôs-se a convidar o povo a rezar ali o terço e orar pelas
almas.
Em pouco começou a sentir melhoras em seu estado de
saúde, melhoras que se foram acentuando até completa
cura.
Em vista disso, resolveu Feliciano desistir do regresso à
Pátria e dedicar-se todo ao serviço de seu grande benfeitor.
Em fevereiro de 1757, dirigiu-se a Dom Manuel da Cruz,
bispo de Mariana, uma petição de licença para, com outros fiéis, erguer em campo realengo um nicho ou
capelinha de alvenaria com toda a decência e nela colocar uma santa imagem para os mesmos fiéis ali venerarem e às quartas feiras rezarem o terço de Nossa Senhora
e mais devoções.
A 12 de maio de 1757, o bispo mandou ouvir o vigário de
Congonhas do Campo, Padre Jayme Fonseca D’Araújo
Vasconcelos. A 23 de maio respondia o mesmo vigário
com parecer favorável em que se lê; “O que o suplicante
alega é vero: e também a paragem onde quer colocar a
Imagem é excelente, virá a ser de muita honra de Deus,
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consolação dos fiéis e aproveitamento das almas
sobredito suplicante é um pobrezinho de reconhecidas
virtudes e de muito zelo para as coisas e serviço de Deus,
por cujo motivo o julgo muito digno de toda a graça que
pretende”.
Felicíssimo com o parecer do bispo, Feliciano tornou-se ermitão
e partiu pelos arraiais e povoados a esmolar para a construção
da ermida.
Para fazer-se ermitão e esmolar precisava de uma licença
de Lisboa. Solicitou-a e recebeu em provisão de 19 de dezembro de 1757 concedida por Dom José.
Nessa provisão o rei sapeca o bispo, dizendo que lhe não
cabia dar licença para ereção da ermida; mas sim a ele
rei.
Apenas recebeu a provisão, Feliciano vestiu um hábito
azul de fazenda grosseira, cingiu a cintura com um cordão, tomou um bordão de peregrino e uma caixinha e
saiu a pedir esmolas para construção da ermida.
Na caixinha que ele trazia pendente do pescoço havia
uma pequena imagem que dava a beijar ao fiel, que, para
osculá-la, descobria-se e dobrava o joelho.
Quando começou a trabalhar, Feliciano possuía em barra de ouro 600$000 (seiscentos mil réis); comprou um
moleque que o ajudasse no trabalho.
Feliciano morreu esmolando no arraial de Antônio Pereira, próximo a Ouro Preto, no dia 23 de setembro de 1765. A capela
sonhada por Feliciano foi concluída em 1773. Congonhas tornase centro de peregrinação por concessão do Santo Padre Pio VI.
As peripécias do Aleijadinho vêm depois.
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Felix da Costa Lendário
Enfim, após o percurso pelas lendas que narram mitos de fundação, podemos partir de Penedo, na província de Pernambuco,
hoje, estado de Alagoas. O império português estava em festa.
Afinal, a terra da Serra Resplandecente havia sido descoberta.
De Portugal e dos estados de Maranhão e do Brasil, afluíam aventureiros embalados pelo sonho da riqueza.
A seguir um registro da lenda, do ano de 1740 e transcrito novamente em 1789:

Notícias do principio da Fundação deste
Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição
do Monte Alegre do Sítio de Macaúbas
Comarca do Sabará do Bispado de Mariana
(1789)
Teve o seu principio de um Casal de boa gente temente a Deus
em Pernambuco do qual procederam sete filhos, a saber: três
homens e quatro mulheres os quais com boa educação de seus
Pais criados em santo amor e temor de Deus viveram sempre
unidos, e em vida dos Pais se casaram a Irmã mais velha por
nome Maria de Souza, e se lhe deu seu dote, e depois o filho
mais velho se casou chamado o Capitão Manoel da Costa Soares
que é o Pai da Madre Rosa, e da defunta Regente Anna Berarda
e do Irmão Berardo. A este dito Manoel da Costa per morte de
seus Pais deixaram entregue ao dito Capitão as três Irmãs Martha
= Catharina = e Anna das Chagas, e o Irmão do meio chamado
Félix da Costa, que é Fundador e outro mais moço chamado Antonio da Costa; o sobredito Felix da Costa sempre teve bons
desejos de servir a Deus no Estado Religioso, e como as Irmãs o
seguiam no mesmo intento e não podiam procurar por não terem Cabedais para todas; e por isso intentaram viver sempre
conservando Castidade que fizeram voto de assim viverem em
companhia dos ditos seus Irmãos, estes trabalhando para
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sustentá-las; porem o que Deus tinha determinado para ser o
Fundador deste Recolhimento se adiantava mais nas virtudes
da Oração, mortificação e Lição espiritua. E como o Capitão
Manoel da Costa intentou vir para estas Minas buscar melhor
comodidade para sustentar a dita família a ele encarregada, com
a sua mulher e filhos acima ditos, se embarcaram todos em a
mesma conformidade de Pernambuco donde existiam e nasceram para estas Minas, e vieram fazendo varias paradas em discurso de três anos, digo e vieram pelo Rio de São Francisco embarcados, procurando paragem agradável para situarem, e fazendo varias paradas em discurso de três anos = E na dita embarcação viu o dito Felix da Costa a uma Margem do Rio de São
Francisco um Ermitão de Habito branco, escapulário e manto
azul, barbas crescidas e chapéu branco caído para as costas, e
logo lhe pareceu ser o Estado para que Deus o chamava, e logo
fez tenção de se vestir do mesmo Habito, e lhe tirou o chapéu
dizendo fico de acordo como quem aceitava o aviso, e logo desapareceu o tal Ermitão; e com muito contentamento deu parte
ao Irmão mais velho e que se apressassem na viagem que tanto
que chegassem as Minas que ele ia dar parte ao Bispo do Rio de
Janeiro para lhe determinar o que havia de fazer, e contar-lhe
todo seu intento como com efeito o fez, chegados ao Sítio do
Fidalgo, não lhe agradou, vieram a este Sítio que a pouco se
havia fabricado, e nesse pararam e o compraram, por seiscentas
oitavas, quatrocentas do trabalho de toda Irmandade, e o resto
ao depois como direi adiante, e logo que tomaram assento neste lugar de Macaúbas, partiu logo para o Rio de Janeiro, e deu
parte de tudo acima referido ao Exmo. e Rmo. Senr. D Fr. Francisco de S. Jeronymo Cônego de Santo Eloy, Bispo do Rio de Janeiro
e Minas, o qual lhe perguntou se algum dia havia visto tal Ordem
de Habito disse que não, pois era filho de Pernambuco donde
não havia tal Ordem, e ainda moço disse-lhe o Bispo que era
Ordem da Conceição, o que ele muito estimou por ser
devotíssimo da mesma Senhora, e a trazia na Bandeira da sua
Barca, e mandou o dito Bispo que se demorasse mais um mês
para prova da sua vocação, e depois de bem informado ser ver-
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dadeira a sua vocação, mandou fazer o Hábito da mesma Ordem
da Conceição e o mesmo Bispo o benzeu a oito de Março de 1712
e mandou vestir saído da Cidade, e deu-lhe Provisão para poder
tirar esmolas pelos Fieis para edificar uma Ermida da mesma
Senhora da Conceição, e assim o fez saindo da Cidade do Rio de
janeiro com a sua Provisão, e Habito bento pelo mesmo, o vestiu = Chegado que foi ao Sítio das Macaúbas digo Macaúbas, o
receberam seus Irmãos e Irmãs com muito contentamento, donde já havia falecido a Irmã Martha da Costa, e só existia a Madre
Anna das Chagas, e Madre Catharina de Jesus e cinco sobrinhas,
a saber Mônica da Conceição, Francisca do Espírito Santo, pardas, Antonia da Conceição branca, Anna Berarda Custodia dos
Anjos e Rosa [?] Maria do Coração de Jesus e Santo Antonio brancas e filhas legitimas do Capitão Manoel da Costa Soares Irmão
do Fundador, donde todas vendo o com o dito Habito disseram
que também queriam viver ao pé da sua Ermida vestidas do
mesmo Habito servindo a Deus, foi lhe preciso voltar para o
mesmo Bispo, e pedir licença para tudo, e para o Recolhimento,
e alcançando, voltou a 12 de Agosto de 1714 se deu principio a
dita Igreja e Recolhimento = Em o primeiro de Janeiro de 1716
depois de acabada a veio benzer o Reverendo dito Dr. Vigário da
Vara do Sabará Lourenço de Valadares Vieira = O qual em o dia
seguinte conduziu a entrada das novas Recolhidas para o seu
pequeno Recolhimento, já com Hábitos vestidas que constavam
de doze Donzelas = a saber as 7 já referidas e mais 5 que são as
seguintes = Joanna Baptista das Chagas= Theresa de Jesus= Maria da Conceição= Ignez das Chagas de Jesus= Maria dos Milagres, que depois se chamou Maria do Espírito Santo brancas que
atraídas do bom exemplo tomaram o Hábito aos 12 dias do mês
de Junho do ano de 1715 e foram as ditas 5 Recolhidas admitidas
no mesmo Recolhimento pelo nosso Fundador por esmola sem
pagarem dote, nem porções= Continuarão todas em vida penitente, e mui virtuosas, se foram agregando outras muitas pedindo com muita Instancia ao Fundador as admitissem, e chegarão
ate o numero de 30, umas de todo pobres, outras traziam alguma negrinha, e outras ainda que seus Pais eram ricos como in-
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tentavam levá-las para Conventos professos, davam ou para
melhor prometiam dar o sustento, estes morreram logo, e ficarão as filhas pobres, e ainda se conservam no Recolhimento, e
assim viviam todas muito unidas, sem meu, nem teu, o que era
de uma, era de todas; e o dito Fundador dando sempre parte de
tudo aos Senhores Bispos do Rio de Janeiro e o Exmo. e Rvmo.
Senr. D. Fr. Antonio de Guadalupe mandou por uma Portaria que
senão recolhesse mais Recolhida alguma sem dote e sem licença sua expressa = Assim se observou até a vinda do dito Bispo a
estas Minas, donde pessoalmente veio visitar o mesmo Recolhimento e ficando muito satisfeito do modo de vida das Recolhidas e exercícios espirituais e Ofício Divino que já se rezava
nesse tempo, cantavam-se Missas, tocava-se Cravo, Órgão, princípio de solfa, e Cantochão, de tudo se satisfez, e tomou a sua
conta dirigir o dito Recolhimento, e queria saber se era vontade
de todas, e que se assinassem, e o seu Secretario se informou
de todas, e levou o papel assinado = Os nomes das Recolhidas
que entraram depois das 12 primeiras ver-se-ão nos termos seguintes das suas entradas = Depois de assim visitadas pelo dito
Senhor, e aprovado o modo de vida em que achou o Recolhimento seguindo em parte a Regra de N. P. S. Francisco. Determinou o mesmo Senhor algumas advertências em um Provimento
que pôs em a primeira folha de um livro que para esse fim mandou rubricar, e mandou do Sabará: donde escreveu com Eleição
de Oficiais, assinado pelo sobredito Senhor, e o livro para servir
sempre de Provimento para as visitas, o que tudo melhor consta
do mesmo livro em o qual foram os seus Sucessores provendo
Estatutos, Provimentos, e Pastorais = E recomendando ao Revmo
dito Dr. Vigário da Vara do Sabará varias direções que faria em
seu lugar, por se ir para o Rio de Janeiro de donde sempre cuidou, governou e dirigiu o sobredito Recolhimento = E depois de
lá mandou ao Rvmo. Dr. Vigário Geral Lourenço José com Comissão de fazer as suas vezes em tudo o que fosse de governo do
Recolhimento, e ele do Rio de Janeiro mandou Capelão para o
mesmo Recolhimento, e sempre foram esses pagos a custa do
referido Recolhimento, desde o seu principio. E ficamos gover-
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nadas pelo Rmo. Dr. Vigário Geral acima dito, em cujo tempo
pelas Comissões a ele mandadas do mesmo Snr. Bispo, se deu
principio a este novo Recolhimento, onde agora existimos, o
qual Vigário com o Revmo. Missionário Fr. Jeronymo de Monte
Rial, fizeram sinalar o lugar do Recolhimento, e concorreu com
toda a administração, e em tudo governava até quando Ele mesmo encostou a Vara = E entrou o Revmo. Dr. Amaro Gomes de
Oliveira, por Vigário da Vara, e por Bispo do Rio de Janeiro, o
Excmo. e Rmo. Snr. D. João da Cruz, o qual logo que entrou seguir
o mesmo cuidado do seu Antecessor, para com este Recolhimento, e mandou Comissão ao Rvdo Dr. Vigário Geral para fazer
as suas vezes = Como também vindo o mesmo em visita a estas
Minas, em ocasião que já se achava o novo Recolhimento com
suficiência para se transmudarem as sobreditas Recolhidas para
ele. Recorreram ao Snr. Bispo acima dito para licença da sua trasladação, e este mandou ordem, e Provisão ao Rvo. Vigário Geral
para visitar a nova Igreja, e Recolhimento e transmudar as Recolhidas do velho para o novo Recolhimento que tudo fez, e se
acha a Provisão incorporada no livro rubricado para o Inventario
dos bens da Igreja, o que tudo fez aos 25 dias do mês de Dezembro de 1743. Depois veio o mesmo Senr. Bispo visitá-lo em a
Páscoa da Ressurreição em que se demorou bastantes dias, e se
informou de tudo com sossego, e fundou-se nos Capítulos do
seu Antecessor, em que disse regessem por aqueles abreviados
em quanto com madureza senão estabeleciam outros. Estabeleceu ele os que se acham no livro referido deputado para os
Provimentos a f. 4 e os mandou publicar aos 27 dias do mês de
Agosto de 1744 o que tudo melhor consta do mesmo livro em os
quais ordena o Rvdo Capelão mande registrar o Rol das Desobrigas na Comarca, e o qual livro se acham a f. 12 a Confirmação dos
mesmos Estatutos, pelo Sucessor do sobredito Bispo, o que lhe
sucedeu o Excmo. e Rm. Snr. D. Antonio do Desterro = Declara-se
mais que os Habitadores desta Capitania movidos do devoto
espírito do Fundador, e da exemplar vida das pessoas já referidas, concorreram com muitas Esmolas para a fatura do velho e
novo Recolhimento, e saciado o dito Fundador com seu Irmão
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Antonio da Costa, que movido do seu ardente zelo, e amor Divino, tinha também recebido o mesmo Santo Habito e ambos com
as esmolas que lhes davam os fieis, e outros bens hereditários
que possuíam e de todos fizeram Doação ao sobredito Recolhimento, e sua Igreja, vivendo Uniformes em suas vontades, até
que Deus Nosso Senhor foi servido levá-los desta vida, ao Irmão
Fundador Félix da Costa a 11 de Outubro de 1737 = Tendo sido
Regente do Governo sua Sobrinha a Madre Anna Berarda Custodia
dos Anjos, a qual tendo exercitado esta ocupação desde 15 de
janeiro de 1717 até 1730 por morte da Ir. do Fundador a Madre
Catharina de Jesus Fundadora, e a primeira que governou = Faleceu a Madre Anna Berarda acima dita no mês de Fevereiro de
1731, entrando em seu lugar a governar a Madre Antonia da Conceição, como se verá no seu termo de Regência posto no livro
dos Provimentos = Estas são as notícias que bem e fielmente fiz
copiar neste livro de um papel tirado por pessoa Fidedigna dos
assentos antigos para que em todo tempo conste, e assinaram a
Rvda. Madre Regente e o Rvdo Capelão Cura nos 18 dias do mês
de Julho de 1789 = Eu Anna Custodia de Jesus Secretaria e Escrivã
que o sobreescrivi.
Regente Maria da Conceição
O Pe. Antonio Fernandes de Souza
[Transcrito do Anexo 4 da dissertação de mestrado de Adair
José dos Santos Rocha. A Educação Feminina nos Séculos XVIII
E XIX: Intenções dos Bispos para o Recolhimento Nossa Senhora
de Macaúbas. Belo Horizonte: Faculdade de Educação UFMG,
2008]
O padre Joaquim Silvério de Souza, que foi capelão do
Educandário de Macaúbas, louvando-se de documentos e da tradição, “claro e explícito seremos quanto possível for” procura
narrar o percurso de Felix, o irmão e suas sobrinhas:
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A 42 kimômetros da foz do Rio São Francisco , estado das
Alagoas, demora a cidade de Penedo edificada uma metade pela planície adjacente ao mesmo rio, a outra
edificada no penedo de que recebeu o nome e que termina a ramificação esquerda cachoeira de Paulo Afonso.
Dessa cidade, então vila, pertencente a Pernambuco (...)
veio para Minas Felix da Costa , principal fundador do
Recolhimento de Mcaúbas.
(...)
Sobre o motivo de sua vinda, eis o que foi possível liquidar, segundo o mesmo testamento e um antigo manuscrito que se reporta à fé de documentos ainda mais
anciãos, porém hoje não mais existentes.
O Capitão Manuel da Costa Soares, irmão mais velho de
Felix da Costa, na louvável diligência de adquirir terrenos
onde pudesse criar e sustentar sua família assentou de
comum acordo com os seus de condenarem-se todos a
perpétuo exílio para fora do torrão querido que os viu
nascer.
(...)
A cargo do Capm. Manuel da Costa Soares corria o cuidado de toda a família, pois falecidos já eram seus pais que
deixaram solteiras quase todas as filhas das quais uma
só se casara em Alagoas.
Eram também solteiros e nesse estado se conservaram
por toda a vida Felix da Costa e seu irmão Antônio da
Costa. Ambos serviram a Nossa Senhora da Conceição
como ermitãos. (Sítios e Personagens, 1939, p. 346-348)
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Richard Burton. Viagem de Canoa: de Sabará ao
Oceano Atlântico. Belo Horizonte: Itatiaia, 1977
[Publicado em Londres, em 1869]
A visita ao já Educandário de Macaúbas por Richard Burton
merece transcrição e comentário. O educandário foi visitado
no ano de 1867. Burton dedicará a Macaúbas a mesma atenção
dada ao Distrito Diamantino, para cujo trajeto ele se desvia a
partir de Paraúna.
Os troncos de árvores e ramos, no rio, tornavam a
navegação tão difícil quanto na véspera, e, perdemos
uma hora encalhados na Volta dos Pinhões, onde o rio
se encurva e se alarga muito. Rumamos em seguida
para Penedo, uma massa frontal de pedra nua, avançando das árvores que cobrem o morro de alto a baixo;
um pouco abaixo, ficava outro morro, inteiramente
coberto pela mata e, entre os dois, uma pilha de madeira aguardava o barco. À direita estava o Rio Vermelho,
córrego que vem do Arraial da Lapa, a leste de Sabará,
e que pode ser subido por canoas descarregadas, na
extensão de uma légua. Logo adiante outra curva
mostrou-nos algumas linhas brancas entre a orla das
árvores e o morro que se erguia a oeste entre a orla das
árvores e o morro que se erguia a oeste; era Macaúbas
das Freiras.
Marece destaque a Volta dos Pinhões, a referência ao Rio Vermelho, e ao Arraial da Lapa – hoje Ravena em homenagem ao
frade capuchinho que viveu na Serra da Piedade. Note-se que
Burton não registra a presença de negros na localidade em que
permaneceu encalhado por quase duas horas. Para contrastar
com o relato de Burton, vale a pena chamar a atenção para a
viagem que Eungenius Warming fez um ano antes, partindo de
Lagoa Santa em direção à Serra da Piedade. Ao se perder no
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caminho para atravessar o Rio das Velhas, o viajante encontra a
passagem por Pinhões. Porém, não menciona o topônimo. Ele
se depara com Macaúbas, bem visível e não designa. Diz apenas:
“ Em vão gritamos na direção de umas cabanas miseráveis na
outra margem do rio. // A única possibilidade de encontrar um
barco para nos levar até a outra margem foi, então, seguir caminho até uma espécie de convento, meia milha abaixo.” (...) Depois de muito chamar, um negro apareceu no outro lado do rio e
começamos a negociar o preço da passagem. Por mais insolentes que os negros costumem ser, esse o foi ainda mais. Mas
finalmente conseguimos atravessar o rio numa frágil canoa, feita com um tronco de árvore escavado. E continuar a viagem iniciada com tamanho contratempo”. P. 147 Eungenius Warming.
Canção das Palmeiras, um jovem britânico no Brasil. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2006. Curiosamente, Warming é
tão britânico quanto Burton. O percurso que fez exigia passar
necessariamente pela estrada que conduzia a Lapa – atual Ravena.
as “cabanas miseráveis” eram certamente o primeiro núcleo de
Pinhões habitadas por escravos da Fazenda das Bicas comprada
das terras de Macaúbas. Nada disso chama atenção. Ele queria
ver plantas, plantas, plantas.
Antes de dirigir-nos a um porto, ou a uma brecha na
margem argilosa, que aqui se chama porto, demos
passagem a um viajante que voltava de Lagoa Santa.
(...)
Note-se que Burton chama a atenção para a estrada para Lagoa
Santa exatamente no mesmo local.
Um caminho muito ruim, serpenteando entre montões
de cascalho, e entre restos de chiqueiros, conduz à elevação onde está construído o Recolhimento. De ambos os
lados da igreja e presos a ela estendem-se as alas de dois
pavimentos de taipa caiada, com base na habitual pedra
calcária azul, com altas janelas, zelosamente gradeadas
e com rótulas. Ao lado, fica a casa do vigário, e, em um
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nível mais baixo, há cabanas de barro e sapé, habitadas
por escravos e porcos e galinhas e perus. Tudo parece
excessivamente sujo, mas a gente diz que com a graça de
Deus, embora sem asseio, vive-se até uma idade avançada.
Embora Burton não seja muito atento aos escravos, ele os fixa
mostrando um aspecto importante. A cabana de sapé determina
a acolhida no espaço provisório.
Como não havia venda, fomos para o rancho dos
tropeiros, sendo lá muito mal recebidos pelo dono.
Aquele escravo do Convento estava fazendo potes,
naturalmente sem ferramentas, de uma argila cinzenta,
colorida de ferro. Negou-se a nos dar café, antes que
disséssemos nossos nomes. É o que sucede a um grupo
de peregrinos protestantes viajando por um lugar tão
altamente católico. Imediatamente, mandei minha
carta de apresentação ao Rev. Padre Lana, cujo primoirmão me acolhera tão bem em Itacolomi de Ouro
Preto. Aquele amável mineiro, formado no Caraça, logo
veio nos procurar, mandou servir-nos o jantar e levounos a correr o estabelecimento. p.25:
Fica uma dúvida. O dono do rancho era um escravo do convento? E algumas constatações: a arte de confeccionar potes mantida
pela tradição em Pinhões; a interpretação de discriminação aos
“peregrinos protestantes” em lugar católico por um negro... Teria a comitiva de Burton se declarado protestante para o negro
escravo? Ou o visitante, julgou que essa era a melhor justificativa para a forma de recebê-lo. Em continuidade o Padre Lana que
seguramente era mais católico do que o negro, acolhe, serve o
jantar e o leva a visitar todo o estabelecimento.
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Madre Regente, muito simpática, recebeu-nos na
porta, beijou a mão do padre e caminhou na frente, em
direção à capelinha do colégio, branca e com afrescos
no teto. Visitamos os dormitórios, que nada tinham de
novidade, e, das janelas, vimos o pátio interno, que não
pode ser visitado sem ordem do Bispo ou de seus
coadjutores. Os corredores são compridos, os aposentos amplos e arejados, fazendo-me lembrar, em sua
rudeza de barrotes em bruto, um estabelecimento de
Goa que descrevi há uns vinte anos. A sala de leitura
apresentava um quadro-negro para cálculos, alguns
velhos mapas e meritórios exemplares de caligrafia,
bordados e flores artificiais. Na enfermaria, havia uma
irmã e quatro alunas doentes. As trinta e seis reverendas freiras se vestem com véus brancos, saias brancas
com escapulários pretos na frente e uma capa azul por
cima de tudo. As vinte e cinco educandas davam
risadinhas, seguindo os passos de Galatéia, a respeito
de quem está escrito:
Et fugit ad selices, sed se cupit ante videri. O terreno do
Recolhimento tem seis acres e é todo murado, produzindo em abundância hortaliças, bem regadas;
aqui,contudo, a água do rio, de mau aspecto mas
insípida, é geralmente usada; e na verdade, a partir de
Jaguara, os moradores a preferem à dos córregos. Os
legumes, e principalmente as verduras, são excelentes;
a videira, que, como em Sabará e Barbacena, frutifica
duas vezes por ano, é um fracasso. Pela primeira vez no
Brasil, vi um coqueiro não de todo negligenciado; a
polpa da fruta dá um sebo bom para lamparinas, velas,
e o caroço produz um óleo medicinal; por outro lado, o
palmito não é, de modo algum, desprezível.
A atenção para o palmito merece registro por ter se tornado
um prato muito apreciado com frango na região de Pinhões,
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Engenho e redondezas. Embora o tradutor interprete que o
coqueiro referido seja o da Bahia, pela descrição, “sebo bom
para lamparinas” e “caroço produz óleo medicinal”, trata-se do
coqueiro “Macaúba”.
Em seguida, fomos visitar a Igreja de Nossa Senhora da
Conceição e encontramos o Santíssimo exposto e as
freiras cantando atrás das grades que separavam do
corpo da igreja o coro, e, como se sabe, fica em frente
do lugar de honra, ou Altar-mor. No parlatório, onde
uma grade nos permitia conversar com internas invisíveis, tivemos licença de ler o Livro das entradas que
começa com um interessante documento, datado de 18
de julho de 173_. Após compará-lo com o Claustro
Franciscano (Frei Apolinário, Lisboa MDCCXL) e, depois,
com o Relatório do Vice-Diretor, o Chantre José Ribeiro
Bhering (Ouro Preto, 1852) compilei os seguintes dados
sobre o mais antigo estabelecimento religioso de Minas.
p.26:

O que Burton anota no caderninho de viagem é semelhante ao
que foi transcrito do Anexo 4 da dissertação de mestrado de
Adair, mas vale chamar atenção para três fontes citadas .
O velho convento sofreu as consequências de uma
tempestade, e o prédio atual foi completado em 25 de
dezembro de 1745. Dom Frei Manuel da Cruz tornou-o
ramo da Ordem Terceira de São Francisco, passando
depois a Mosteiro em 23 de setembro de 1789. Segundo
o Relatório, foi-lhe dada uma regra pelo Padre Afonso
de Morais Torres, Superior do Caraça.
O Recolhimento nada recebe do governo, mas, como se
verá, foram-lhe deixadas muitas terras; ele se mantém
com a agricultura e a criação de gado e já não se explora
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as minas de ouro, ricas outrora. Nos últimos anos, as rendas têm sido simplificadas pela conversão em títulos públicos. Sua finalidade é proporcionar “a instrução necessária à mãe de família” e, em 1851, uma irmã e uma aluna
foram mandadas aprender, com as “Soeurs” de Mariana,
um melhor sistema de instrução e direção de uma casa.
Os críticos exigentes consideram o estabelecimento uma
espécie de escola “do mato”.(...)
O parágrafo anterior merece ser lido mais de uma vez sublinhando a fama de “escola do mato”...
Padre Lana acompanhou-nos até a venda, onde nos
sentamos, para uma demorada conversa. Ali encontramos uma velha, doente, que havia trabalhado na Mina
de Morro velho – as irmãs alugam, mas não vendem os
escravos. Perguntei-lhe como fora tratada.
“Nunca apanhei” – respondeu a velhinha.
A atenção para a negra escrava e o tratamento recebido merecem registro. No caso, os ingleses de Morro Velho tratariam
mais bem seus escravos? É esse o destaque? Segundo, o
convento não faz comércio de escravo. Escravo de Macaúbas é
de Macaúbas para sempre! Mesmo quando velho e doente.
Despedimo-nos com pesar do excelente Padre, que se
queixou de estarmos lhe fazendo uma “visita de médico”. (...) Mr. Hock, que se queixava de haver sido tratado grosseiramente por outro vigário, que o considerou
“herege”, perguntou-me, com uma gravidade bem
americana, se eu achava, realmente, que as irmãs eram
castas; é curioso observar como aqueles homens, tão
ciosos da honra de suas patrícias, encontram “libertinagem” em toda parte.

57

É para reparar: excelente Padre relação com “hereges” e
imaginário do que existe do outro lado do convento.
“Que raça triste eles parecem ser” – comentou, por seu
lado, o Padre Lana, ao ver o velho mastigando, em
silêncio melancólico, atrás dos lábios fechados, um
enorme pedaço de fumo. p.27:
Essa frase registrada pelo padre e anotada pelo visitante
poderia resumir a relações Igreja e a Escravidão, mas contrasta
com a “arrogância” dada pela má recepção.
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Padre Joaquim Silvério de Souza

No dia 2 de setembro de 1933, diante de Dom Joaquim exposto
para despedida dos fiéis na catedral provisória de Diamantina –
igreja de São Francisco - , um filho dos arredores da Serra da
Piedade recordou aos presentes a trajetória do padre Joaquim
Silvério de Souza.
O orador era o futuro cardeal arcebispo de São Paulo e de
Aparecida, Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, então, bispo
auxiliar de Diamantina e futuro arcebispo de São Luiz do
Maranhão.
Dom Carlos, fixou na trajetória de Dom Joaquim o percorrer
montanhas; do Caraça, do Itacolomi, da Serra da Piedade, do
Ivituruí. Lembrou, finalmente, o recolhimento no vale –
Macaúbas. Foi desse vale que o padre Joaquim foi elevado às
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honras episcopais como bispo auxiliar de Diamantina e seu
primeiro arcebispo.
No dia 2 de fevereiro do ano de 1902, todo o Brasil estava voltado
para a capela do Convento educandário de Nossa Senhora da
Conceição de Macaúbas. Seu capelão fora escolhido para receber
a sagração episcopal. Dom Silvério Gomes Pimenta – Niger sum
– foi o consagrante, coadjuvado por Dom João Batista Correia
Neri, de Pouso Alegre, e Dom Fernando de Souza Monteiro, de
Vitória, Espírito Santo.
Minas deve a Dom Joaquim a fixação dos lugares que lhe
conferem identidade de seu patrimônio imaterial, a fixação de
seus mitos.
Vale lembrar que mito aqui não tem o sentido de história contra
os fatos, mas de história fundadora dos fatos. História que é
celebrada e narrada em lendas. É claro que, se vivo, o padre
Joaquim, formado no Caraça e obrigado a se confrontar com o
Imperador Dom Pedro II, diria: “lendas, mesmo as mais piedosas,
são falsas. Zelo pela Verdade.” Mas afirmo, as lendas é que
mantém os mitos dos fatos fundadores da vida. Para
compreender a vida somente o mito nos garante certezas e não
a razão fugidia.
A obra mais citada do padre Joaquim foi escrita em Macaúbas e
publicada em 1897. Sítios e Personagens é o título. Neles habitam
os ermitães – aqueles que vivem a vida do espírito radicalmente
- em seus sítios: Caraça, Serra da Piedade, Roças Novas, o Asilo
São Luiz, Lapa e Macaúbas. Macaúbas de Felix da Costa, do padre
Lana e da Irmã Germana – a nova Tereza d’Ávila do Divino Prazer.

60

61

Macaúbas e a Memória Popular: registro de
conversas
José Moreira de Souza
Pinhões, novembro de 2009. Passados alguns dias, fui comunicado de que se realizara no povoado uma missa conga celebrada
por Frei Chico – Franciscus Henricus van der Poel. Imediatamente, escrevi uma mensagem para nosso companheiro: “em
Pinhões, a missa Conga deveria ter mais um componente. Nas
missas tradicionais, o padre está sozinho dentro da igreja, enquanto os “negros” do lado de fora, entoam acompanhados das
caixas do Moçambique, o “Lamento do Negro”. “Seu vigário, abre
a porta, povo negro quer entrar, pra rezar a santa missa” etc... A
cena correta em Pinhões seria, enquanto uma guarda entoa o
lamento, a igreja ao se abrir encontra o padre rodeado por um
coral de negros que cantam em latim uma melodia gregoriana:
“Asperges me hyssopo et mundabor, lavabis me et super nivem
dealbalbabor” ou “Vide aquam egredientem de templo a latere
dextro”.
Esta proposta se baseava na evidência da convivência de escravos negros com o Recolhimento de Macaúbas desde sua fundação por Felix da Costa, na segunda década do Século XVIII e era
confirmada por minha convivência com o povoado que me encantou quando o contemplei pela primeira vez no ano de 1976.
Desde que Felix da Costa teve o direito a uma sesmaria concedida em 1716 e confirmada sucessivas vezes, e tenha iniciado
atividades de mineração em terrenos de Macaúbas em novembro de 1723, não há como não falar em escravos no entorno do
Recolhimento. O plantel de escravos cresce de tal maneira que
no Códice Costa Matoso, há a informação preciosa referente ao
ano de 1749: Rol das pessoas de confissão e comunhão nas diversas vila de Minas Gerais em que se registra: “Macaúbas tem
70 recolhidas e 14 escravas, todas de comunhão”[p.707]. O do-
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cumento não faz referência aos escravos de eito, mas apenas às
de “Comunhão”, ou seja, as que obedecem rigorosamente às
regras do catolicismo vigente do qual o Recolhimento é modelo.
Em visita pastoral realizada pelo bispo Dom Frei José da
Santíssima Trindade ao “Recolhimento da Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas do Monte Alegre”, no ano de 1822, registrou-se em relatório a presença de “278 almas” sendo “50 recolhidas, 12 educandas, 97 serventes dentro do Recolhimento e
escravos e escravas do serviço da roça e lavras que andam por
120”. (Visitas pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade
91821-1825). Belo Horizonte; Fundação João Pinheiro, 1998. P.131)
O livro Sítios e Personagens escrito pelo capelão do Educandário
de Macaúbas, padre Joaquim Silvério de Souza, publicado pela
primeira vez em 1897, revela a preocupação do clero que circula
entre Caeté – Roças Novas – Serra da Piedade, Asilo São Luiz,
Lapa – Ravena – e Macaúbas com a questão da relação entre
negros escravos e a religião.
O modelo é o padre José Gonçalves de Roças Novas. “Tive pretinhos, cujas virtudes, amor de Deus, rigidez de penitência, por
muitas vezes invejei” diz dele o biógrafo.
Por sua vez, o biógrafo de Dom Joaquim enumera os membros
do clero que comungam a escola do padre José Gonçalves: padres Manuel Dias da Costa Lana e João de Santo Antônio.
A questão da escravidão em Macaúbas é tratada também pelo
padre Joaquim. Afinal, Macaúbas deu liberdade a todos os seus
escravos no ano de 1880, antecipando-se à Lei Áurea.
Tudo isto conduz à compreensão de ter sido fundado um coral
em Pinhões com o nome de “Mater Aeclesiae”, irmão de outro
semelhante em Santa Luzia cujo título é “Cantate Domino”,
especializados em polifonia sacra com domínio da língua latina.
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Para completar, desde o tempo de Dom Cabral, quando o padre
Acácio era capelão do Educandário e, depois, do Mosteiro, um
morador de Pinhões tornou-se acólito – hoje, ministro da Eucaristia – obrigando-se a aprender latim sem os barbarismos populares. Ao “Introibo ad altare Dei”, ele responde prontamente:
“Ad Deum qui laetificat juventutem meam”.
Para aprofundar um pouco mais esta minha compreensão, participei de um evento promovido pelo Ponto de Cultura Arte 22
realizado em Pinhões em área conhecida localmente como “Quadra” à qual compareceram comunidades chamadas “quilombolas”
para celebrar a “Consciência Negra”. Ouvi um discurso convocando os presentes à sua consciência africana. Consciência Negra deve remontar à África. Mas, o que é a África? Ouvi o discurso de um dos coordenadores da autoidentificação. “Africa é a
terra dos orixás”. Tudo mais é espúrio. Ouvi também a apresentação dos “pés de boi” como são chamados os “capitães” em
Pinhões. Ao iniciarem sua fala, saudavam: “Salve Maria, Viva
Nossa Senhora do Rosário”. Fiquei e estou sem compreender.
Interpreto: há um movimento pela “consciência negra” que desconhece “as consciências negras”, ou as consciências da
multiplicidade do saber viver em Minas Gerais.
Em Pinhões, a coisa começa mais ou menos assim. Certa vez, fui
procurado por uma jornalista de Santa Luzia para comentar sobre a adesão de Pinhões como comunidade quilombola. Eu me
assustei. Até então, não me passava pela cabeça que o povoado
pudesse ser um quilombo. Sua história não autorizava isso.
A memória local detinha exatamente um discurso de negação
da negritude tal como se divulga, nos meios acadêmicos, interpretações da questão étnica. Indiquei à jornalista algumas pessoas que poderiam explicitar a forma de identificação com o
movimento quilombola. Minha primeira dificuldade estava em
compreender, de acordo com as Disposições Constitucionais Transitórias, que tenha havido em Pinhões conflitos sobre posse de
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terra, consequentemente sobre regularização fundiária, tal
como prescreve a Lei maior.
A reportagem publicada privilegiou duas falas. A primeira destaca a diversidade da formação do povoado, negros, indígenas,
miscigenados. A segunda afirma: somos todos negros. Curiosamente, as pessoas que destacavam a diversidade “genética” que
determinaria os cromossomas de pigmentação tinham tez mais
morena do que o que afirmava a absoluta negritude dos moradores de Pinhões. Em conversa, essa pessoa me informou. “Com
isso nós deixamos de pagar imposto para Santa Luzia. Eu mesmo, já não pago mais imposto”.
Outro depoimento intrigante também me incomodou. No evento
para convocar o povo de Pinhões à consciência negra, lembrouse que a merenda escolar havia melhorado, após inserir a comunidade no rol de quilombola. Este recurso pareceu-me com os
expedientes dos sertanistas nas frentes “civilizadoras” dos índios. Dependurar espelhos e lantejoulas nas árvores para atraílos.
Essas vivências obrigam-me a relatar minha aproximação com
Pinhões e o Mosteiro de Macaúbas.
No ano de 1976, era lotado como sociólogo assessor do Conselho de Extensão da UFMG quando adquiri uma casa em Pinhões.
Um dos primeiros relatos que ouvi, e me encantou, narrava o
surgimento do povoado a partir da Abolição e seu vínculo estreito com Macaúbas. Naquele tempo, o povoado já havia recebido
modificações no espaço urbano. Iluminação elétrica em todas
as ruas, retificação dos logradouros. Ainda não havia água
encanada, nem calçamento. Água chegou pouco depois, em seguida, o calçamento. Uma das primeiras perguntas que fiz a mim
mesmo foi “por que a prefeitura de Santa Luzia tinha tanto cuidado com Pinhões, se o povoado que mais se adensava no município era o de São Benedito, o qual não merecia qualquer atenção?” Partilhei essa pergunta com alguns moradores locais.
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Havia também outra pergunta que me incomodava a partir de
minha experiência no Conselho de Extensão. O frequente fracasso de projetos de extensão universitária. No caso da extensão rural, isto era muito evidente. Entre inúmeros equívocos,
um dos que me chamaram a atenção foi o projeto de agrovilas
empreendido pelo Regime Militar nos tempos do Governo
Médici, apresentados como Projetos de Impacto, juntamente
com a Ferrovia do Aço e a Rodovia Transamazônica.
Convencido de ter explicações para isso, parti para mais uma
prática de fracasso. Em Pinhões, à época, todas as casas eram
circundadas por amplos quintais. Quase todos os moradores criavam aves, galinhas, patos, e também porcos e vacas. Plantavam
arroz de várzea, bananeiras, muito milho e muito feijão. Além
disso, havia moradores que cuidavam de hortas de tomate, canteiros de batata do reino, batata doce, cará, em regime de meia
ou de terça com os fazendeiros vizinhos. Alguns compraram caminhões para transportar produtos locais para a CEASA, ou mercados regionais. Algo semelhante acontecia no povoado de Engenho e na Vargem Grande, áreas de influência direta de
Macaúbas.
Em Pinhões, um morador experimentou instalar uma granja para
criar aves. Não deu certo. Foi o “não dar certo” que me chamou
a atenção. Estudei a economia de escala necessária para instalação de uma granja. Eu já havia visitado em Conceição do Rio
Verde uma belíssima granja, da qual o proprietário exportava
para o Rio de Janeiro mensalmente dezenas de milhares de
frangos e outros tantos de ovos. Por outro lado, acompanhando
os mais variados projetos de extensão conheci propostas de
ictiologia e piscicultura, juntamente com práticas de manejo de
gado.
Pensei, então, em Pinhões, todas as donas de casa criam frangos
no quintal. Uma empresa desse tipo para se tornar viável exige
um plantel mínimo de 10 mil frangos por mês. Contudo, eis o
ovo de Colombo; se, em cada quintal houver criação de 300 fran-
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gos, é possível chegar a um plantel superior a 20 mil frangos.
Considerando-se que muitos moradores de Pinhões residem na
Região Metropolitana, poderemos criar uma rede de distribuição gerando renda significativa tanto para os moradores locais
quanto para os emigrados, moradores em periferias.
Descobri um lema que repeti para meus alunos de Psicologia
em Metodologia da Pesquisa “Desejos são postos para serem
frustrados; sonhos para serem sonhados e, projetos para serem
realizados”. O primeiro passo foi de projeto, o último, apenas
de sonho.
O primeiro passo foi de ir à Escola de Veterinária da UFMG ouvir
recomendações sobre viabilidade de uma granja. Atentamente,
construí dois galpões bem distantes um do outro para evitar contaminação. O primeiro abrigaria os pintinhos e o segundo, os
frangos.
Estava convencido de que a “adoção de novas práticas” – aprendi isto como entrevistador numa das maiores pesquisas sobre
inovação no meio rural – dependia principalmente do “efeito de
demonstração”. Portanto, o inovador tinha que correr o risco e
não impor o risco para os tidos como usuários de “práticas erradas”, não modernas, não produtivas, não rentáveis para o mercado.
Primeiro erro do projeto. Levei para residir na casa adquirida um
casal com filhos. Era uma negra nascida em Santana do Riacho e
casada com um branco, de Ouro Preto. O casal vivia em penúria
nas periferias de Belo Horizonte – uma favela da Cidade Industrial de Contagem. Fizemos o seguinte acordo: você tem área
para plantar, e uma granja. Até o empreendimento se tornar
viável, você terá renda fixa mensal. À medida em que haja retorno, você será empreendedor.
Resultado, o moço, decidiu agregar valor ao trabalho empregando-se na prefeitura de Santa Luzia e teve a renda aumentada
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sem precisar de se tornar empreendedor. O sonho acabou. Posteriormente, decidiu retornar para outra favela, na Cabana do
Pai Tomás.
Para o projeto não ficar apenas em sonho, seria necessário que
eu conhecesse melhor as relações locais em Pinhões. Teria que,
eu mesmo, criar os franguinhos, e ser seguido pelos moradores
convencidos de que não haveria mais trabalho com isso, apenas
ganhos.
Aos pouco percebi outra coisa, estava certo ao acreditar no poder empreendedor local, mas errado na crença do poder do
mercado como operado pelo imaginário local.
Esta memória é que se torna objeto do presente artigo. Na preparação para a celebração do tricentenário de fundação do Recolhimento de Macaúbas, a Comissão Mineira de Folclore deliberou elaborar uma pequena publicação na qual pudéssemos
nos debruçar sobre a memória mantida pela tradição. Escolhemos Pinhões pelo fato de este povoado dispensar o que a Academia chama de “Pesquisa”, e, principalmente, pelo vínculo que
mantém com Macaúbas desde o século XVIII.
Disse Pesquisa. Eu nunca fiz “pesquisa” em Pinhões. Já acompanhei pesquisadores, com os quais aprendi muito. O primeiro foi
o professor Romeu Sabará no ano de 1980. Foi minha primeira
aproximação para ouvir perguntas sobre o “congado” e a festa
de Nossa Senhora do Rosário, percorrer as ruas, contando casas,
etc. A segunda foi acompanhando a professora Cristina de
Miranda Mata Machado pelo seu interesse em estudar o
candombe, já extinto, cujos instrumentos se encontravam debaixo da cama de um dos entrevistados.
Em 1982, acompanhei também as entrevistas para realização da
Pesquisa Origem e Destino realizada pelo Plambel – Planejamento da Região Metropolitana. Inseri algumas perguntas no
questionário para entender as relações que o povoado manti-

68

nha com o “resto do mundo” e a frequência dessas relações. À
época tinha a ideia de comparar Pinhões com o povoado do distrito de Morro Vermelho em Caeté. Posteriormente, inseri
Pinhões num projeto de pesquisa a que dei o nome de “Aves de
Arribação” com o objetivo de compreender como os povoados
históricos vinham se transformando em lugares para sítios de
recreio na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse projeto contemplava o estudo da presença de domicílios de uso ocasional, mercado imobiliário e efeitos da convivência. Esses espaços eram divididos em escala segundo interesse maior ou
menor do mercado imobiliário. De um lado Lagoa Santa e Nova
Lima e Vespasiano, com Morro do Chapéu, Retiro das Pedras,
Campesino; de outro, povoados como Fidalgo, Pinhões, Morro
Vermelho. Nessa mesma rota, utilizei o povoado de Pinhões
como protótipo para treinamento da equipe de base de coordenação da Pesquisa Origem e Destino em sua quarta versão, 20012002, realizada pela Fundação João Pinheiro.
Essa vivência com pesquisa em ciência social me traz duas
constatações. A primeira é que o relatório de qualquer pesquisa
quanto mais bem feito, tanto mais cria áreas assoreadas. Para
usar o saber do garimpeiro: para encontrar uma pedra preciosa,
movem-se montanhas de cascalhos, gorgulhos, grupiaras. O velho Pareto já chamara atenção para duas categorias de rejeitos
pouco lembrados nos relatórios de pesquisa; “resíduos e derivações”. Isto permite afirmar que quanto mais redondo foi um
objeto de pesquisa, tanto mais outros aspectos foram descartados.
A segunda se dá na articulação entre o dizer e o registrar, a fala e
a escrita. O padre Antônio Vieira abre a edição dos seus sermões
com o seguinte alerta:
Leitor:
Da folha que fica atrás (se a leste) haverás entendido a
primeira razão, ou obrigação, porque começo a tirar da
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sepultura estes meus borrões, que sem a voz que os anima, ainda ressuscitados são cadáveres.
Exatamente por isso afirmo que o leitor não encontrará aqui
relatório de pesquisa, mas relatos de vivência. Ao longo de quase quarenta anos de convivência com os moradores de Pinhões,
eu conversei. Em alguns momentos registrei conversas. Tenho
gravadas algumas delas. Em outros, fotografei, gravei e filmei.
Em nenhuma dessas oportunidades tive o objetivo de obedecer
prescrições metodológicas, apenas apreço pelas pessoas, e sentimento pela importância do instante vivido.
O roteiro dessa exposição resulta disso. Explicitar parte mínima
do que se obtém nas relações tradicionais, ou seja, em que uma
pessoa passa para outra seu conhecimento, sua condição de interpretar o viver e todas constroem novos objetos de conhecimento.
Nesta oportunidade quero registrar e convidar o leitor para conversar sobre memória da Escravidão, pessoas do passado que se
fixaram na memória popular, relações espaciais construídas a
partir de Macaúbas. Notei, ao ouvir gravações que, enquanto
conversava com a pessoa escolhida, outras pessoas falavam coisas importantes que não eram objeto da conversa em fluxo. Assim é a vida. Por mais que inventemos olhos mágicos, panópticos, escutas gravadas, o máximo que se alcança é hipertrofia
das burocracias que o governos dos estados chamados absolutistas invejariam.

1. Escravidão
A memória de escravidão é frágil em Pinhões, ou, pelos menos
se revelou frágil até a chegada de pessoas interessadas em converter Pinhões em espaço quilombola. Nas conversas gravadas
com pessoas nascidas no início do século XX – não encontrei
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nenhuma do século XIX -, as pessoas não se referiam a ancestrais escravos, a não ser avós ou bisavós. O povoado que manteria a maior memória de escravidão revelada nas conversas seria
o do Engenho, hoje localizado no município de Taquaraçu de
Minas e na Vargem Grande, assentamentos mais próximos de
Macaúbas e com ele diretamente relacionados nas atividades
agropecuárias. Detectei também memórias de mineração do
ouro.
Conversa gravada com Zebedão – assim mais conhecido, mas
cujo nome é José Abdon – sublinha duas coisas. Ele nasceu no
Engenho e veio morar em Pinhões. Foi batizado na capela de
Nossa Senhora do Rosário de Pinhões pelo Padre João de Santo
Antônio. Tinha 83 anos completos em 1987, quando gravei a conversa. Devo a ele a possibilidade de conhecer o candombe de
Pinhões, em época em que o mesmo já não se apresentava nas
festas. Fui convidado para assistir a duas apresentações, uma na
festa de Santa Cruz, na igreja do Bom Jesus em Santa Luzia, e
outra em Pinhões.
Zebedão chamou a atenção em primeiro lugar que seu avô fora
escravo, mas não seu pai nem sua mãe. A festa de Nossa Senhora do Rosário começou em Macaúbas, à qual compareciam os
candombeiros e o catopê. Foram os dançantes de Macaúbas que
vinham a Pinhões reforçar o terno local devido ao porte do povoado ainda pequeno. No candombe de Macaúbas havia um
negro que fora escravo e era “negro da Costa”. Quando ele cantava no candombe ninguém entendia nada. Ele usava língua africana que já era desconhecida de todos os demais. Perguntei se
no candombe do qual era o “pé de boi” – a expressão é dele para
designar o capitão -, se havia algum ponto de “negro da Costa”.
Ele declamou dois pontos que atribuía aos negros da Costa; porém, todos em português inteligível; nenhuma palavra em dialeto.
Apesar disso, no catopê, algumas palavras africanas ainda resistem nos cânticos. Ele distinguiu também duas formas de apre-
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sentação do candombe. O candombe livre e o de ponto. Curiosamente, lembrou que o candombe não é exclusivo de negros e
mencionou um candombe de Lagoa Santa em que, em sua narrativa, os brancos dançavam e cantavam melhor do que os negros.
Sobre a memória sobre escravidão, Zebedão enumerou: 1. Conheci um negro da Costa em Belo Horizonte, na Renascença, já
bem idoso. Sempre o via por lá. 2. No meu tempo em Macaúbas,
- Engenho -, conheci muito negro Paranho. Perguntei o que era
negro Paranho. Resposta, é filho do patrão. Isto ajuda a compreender os traços de miscigenação predominante em Pinhões e
na região de Macaúbas – Engenho, Vargem Alegre, Andrequicé,
Angu Duro. Note-se que Paranho remete à Lei do Ventre Livre e
ao Visconde do Rio Branco.
Em quase todas as conversas que gravei ou filmei em Pinhões,
estive acompanhado pelo meu amigo, Waldemar Pereira Alves,
conhecido como Nico. No caminho para a visita a Zebedão, Nico
havia feito um depoimento que faz questão de repetir, mas que
nessa conversa ele, inicialmente, afirmou não se lembrar. Dizia
respeito à concepção de Liberdade corrente no povoado de
Pinhões e, possivelmente, em toda a área de influência de
Macaúbas. Desafiado a se lembrar, Nico falou da existência de
duas correntes em Pinhões e da herança de dois partidos. Um
dos que queriam prosseguir com a escravidão e outros que entendiam o que era ser livre. Sinteticamente, o partido da Escravidão era o dos Gonçalves de Santa Luzia, proprietários da Fazenda das Bicas e que após a Abolição cuidaram de manter o
mesmo regime de trabalho vigente. O outro seria os dos Teixeira
da Costa que queriam o desenvolvimento de Pinhões. Para lembrar ações libertadoras dos Teixeira, mencionaram a presença
de Raul Teixeira da Costa na prefeitura, ao qual se deve a urbanização de Pinhões e a luz elétrica. Contudo, do conjunto de conversas, o mais importante do conceito de Liberdade foi proferido quando lembrou que trabalho escravo é trabalhar para os
outros. Nas diversas conversas, as pessoas frisaram que
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Macaúbas permitia trabalho em seus terrenos em regime de
meia ou de terça. Isto favorecia, em primeiro lugar que todas as
pessoas pudessem ter uma dispensa farta, sem preocupação com
dinheiro. Em segundo lugar, que pudessem negociar o fruto do
próprio trabalho sem necessidade de vender pelo menor preço
– a subsistência estava garantida.
Uma das pessoas, o senhor Avelino, (infelizmente falecido quinze dias após a gravação da conversa) manifestou sua indignação
pela venda das terras de Macaúbas cujo efeito foi acabar com
terras disponíveis para cultivo em regime de parceria.
Como síntese, fica a concepção de que trabalho livre é trabalho
em parceria. Eu fixei isto e passei a prestar atenção maior às
relações de trabalho em Pinhões. Numa conversa, Seu Avelino
se gloriou: nunca fui mandado embora de um serviço, sempre
saí porque quis. Em outra, não gravada, escutei, trabalho como
da Frimisa, Klabim, Açoforja, ou motorista de empresa de caminhão ou de ônibus não é coisa de gente. É trabalho escravo.
Trabalho obrigado a horário é coisa do tempo da escravidão.
As conversas também colocaram em evidência as pessoas e suas
habilidades. Numa delas, surgiu o assunto dos porreteiros e
balaios. Algo que me parece ter muito a ver com o jogo de capoeira. A habilidade do uso do porrete era praticada em Pinhões e
no Engenho em duas situações, uma como arma para defesa contra os estranhos. Outra como exercício de destreza. A conversa
de Zebedão com Nico rendeu muito esse assunto. Relatou-se a
existência de um porreteiro no Engenho. Era tão destro que conseguia se livrar de quatro porreteiros ao mesmo tempo apenas
com a ginga do corpo. É claro que um porreteiro com essa habilidade teria outras supranormais, seria feiticeiro.
Este caso relatado é saboroso. Havia um boi que ninguém laçava. Eis que chega o Raimundo dono de todas as habilidades e
conhecimentos. Chegou já bêbado e cambaleando. Desafiado,
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tomou o laço da mão do domador e, trôpego, chegou ao novilho
com o laço à mão. Quase encostado na fera, vira-se e pergunta:
- Onde é para por o laço?
- Nos dois chifres. Foi a resposta.
- Pois não é que ele, ainda tropeçou na cara do boi, antes de por
o laço? E entregou a corda para o peão?
A maior habilidade feiticeira transparece na benzeção de pastos
para expulsar cobras, carrapatos, lagartos e aves nas plantações.
São saberes exclusivos de memórias de África e da herança da
escravidão. Apesar disso, muitas orações são retiradas do Livro
de São Cipriano. Juntamente com esses saberes “benéficos” aliam-se saberes mágicos. Transformar um prato de comida em
cobra cascavel, é um deles. Colocar o chapéu sobre o prato envenenado pela cascavel e fazê-la desaparecer é outro. Fazer um
intruso do candombe dormir, silenciar o tambor ou a voz de intruso nas festas, exigem saberes mágicos.
Lobisomem, mula sem cabeça, e carneirinhos brancos que sobem a serra para mostrar onde mora a verdadeira Nossa Senhora
do Rosário, povoam o cotidiano desses antigos moradores. Ouvir o sino badalando na gruta na qual Nossa Senhora zela pelo
povoado, tudo isto é narrado para celebrar o mito de Nossa Senhora do Rosário que atende ao chamado do candombe.
Com candombe, porreteiros e feiticeiros, Pinhões, Engenho e
Vargem Grande celebravam aos sábados, todos os sábados, os
batuques com direito às célebres umbigadas, sanfona, caixas e
violas. Mas, tudo isso ficou na memória. Os tempos mudaram,
menos o padroado de Nossa Senhora do Rosário – a mãe – e de
Nossa Senhora da Conceição – a madrinha.
Eis uma bela lenda.
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Zé Leitão era um negro cujos avós vieram da Bahia como escravos para trabalhar em Lagoa Santa. Era carpinteiro prendado e
construiu a casa localizada na rua Manuel Feliz Homem, havendo confeccionado as telhas e registrado a data em uma delas –
junho de 1901. Casou-se com uma senhora branca - Dona
Batistina (Pereira) - que não gostava de negros (?). Segundo os
netos ela falava uma língua estranha. Teve uma dezena de filhos
com ela. Vivia em Macaúbas e trabalhava para as freiras. Devoto
de Nossa Senhora da Conceição, sempre se referia a Macaúbas
como Casa da Didinha.
No percurso entre Macaúbas e Pinhões, era frequentemente
abordado por lobisomens. Os lobisomens se localizavam na ponte sobre o Rio Vermelho a cerca de meio quilômetro do Convento. Zé Leitão tinha suas armas para afugentar lobisomem. Era
frequente sua ida à Casa da Didinha para buscar castiçais quando
morria alguém em Pinhões. Houve uma vez que teve de ir à
noite e não pode retornar. Lobisomens não lhe deixaram atravessar a ponte, até o romper do dia.
Zé Leitão, como se vê, era familiarizado com a Casa da Dindinha
e sempre encontrava lobisomens impedindo seu o retorno. Seu
saber era admirado e muito respeitado pelo padre Acácio – um
nome importante na memória popular para muito além de
Macaúbas.
Certa vez, o padre Acácio estava muito incomodado com o excesso de pragas que destruíram a lavoura do Educandário na
Vargem Grande. Empregou todo seu saber e os lagartos continuaram fustigando as plantações. Sabendo disto, Zé Leitão assumiu a responsabilidade de expulsá-los. Foi ao milharal, às plantações de feijão e arroz e rezou. Rezou em meio aos pés de
milho. Encaminhou-se ao feijoal e rezou orações fortes. Finalmente, no arrozal. O padre escancarou a boa, os olhos quase
saltaram das órbitas quando viu lagartos em fila como uma boiada se dirigirem ao Rio das Velhas e ao Rio Vermelho mergulhando na água para não mais aparecerem.
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O padre Acácio espantado – só podia ser milagre! – perguntou
ao afilhado da Didinha:
- Zé, como foi que você conseguiu isto. Eu fiz de tudo e não valeu
de nada...
Reposta na ponta da língua:
- Seu padre, o que o senhor sabe, eu não sei. Mas o que eu sei, o
senhor não sabe.
Esta é a lenda, mais preciosa de todas que já ouvi para sintetizar
a relação dos “negros” que viveram à sombra de Macaúbas ao
longo de 300 anos.
Essa lenda narra exatamente o mito da boa convivência em meio
à chamada “diversidade cultural”. Diálogo exige afirmar como
certeza:
O que você sabe, eu não sei. Mas o que eu sei, você não sabe.
Pinhões retém também componentes sobre estrutura fundiária
que merecem maior atenção para políticas públicas quando se
trata da questão agrária e da propriedade fundiária.
Das conversas surgiram coisas para pensar. O povoado de Pinhões
resulta de duas partes, ambas doadas para negros ou descendentes de escravos. A parte de baixo, mais próxima do Rio das
Velhas foi doada aos escravos alforriados da Fazenda das Bicas; a
parte alta que se tornou patrimônio de Nossa Senhora do Rosário, foi doada por alguns proprietários ao Padre João de Santo
Antônio o qual concedeu em aforamento aos negros e assemelhados de Macaúbas e redondezas.
Pergunta, como indetificar a doação?
Resposta: todas as casas são de telha.
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A permissão provisória e condicionada ao trabalho tem como
marca o rancho de sapé. Doação definitiva é para gente livre.
Doação condicionada é para cativos do trabalho.
Penso, se nosso Direito estudasse nossos costumes, a questão
fundiária se resolveria melhor. Não é à toa que, uma das primeiras escolas propostas para se criar estudos universitários em
Minas, - 1832 - se chamava Escola de Ciências Sociais que deveria ser instalada em Ouro Preto. Três anos de duração, diploma
de Bacharel em Ciências Sociais e habilitação para prosseguir
cursos jurídicos em São Paulo ou Olinda. [RAPM ano XXIV, 1933.
p. 359-361]

2. Pessoas na Memória Popular
Até este momento, parece-me que o tempo do Recolhimento
de Macaúbas se perdeu na memória popular. Ouvi apenas duas
referências a Felix da Costa em conversas gravadas ou não. A
primeira foi de um senhor de nome Juscelino, que foi capitão do
catopê.
Na minha interpretação, Juscelino foi um dos últimos capitães
de “congado” investido de poderes mágicos. Na memória popular ele detinha o poder de benzer pastos para afugentar cobras,
afugentar lobisomens, e encantar mulheres. Uma de suas esposas era natural de Gouveia, de nome Maria Moura.
A outra referência, mais recente gravada em vídeo, foi de Antônio da Conceição, conhecido localmente como Antônio Bandola.
O apelido de Bandola ele explica que herdou do pai, e se aplica
à arte musical. Com efeito Bandola aprecia música, cantou na
folia de reis e domina o candombe, embora essa dança não tenha mais continuidade.
Bandola se refere à tradição da vinda de Felix da Costa para
Macaúbas, sem mais pormenores. Suspeito que, com a celebra-
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ção do tricentenário, a tradição se renove a partir das publicações e de todas as conversas que se desenvolverão a partir daí.
Será uma nova tradição, talvez sem o sabor das lendas que a
mantiveram no passado.
A memória popular do tempo do Educandário é mais vigorosa.
Há referências nas conversas à irmã Germana, ao Padre Lana, e
ao padre Joaquim Silvério que foi sagrado bispo em Macaúbas.
Porém, a que mais insiste dos tempos do colégio é a do Padre
Acácio e do Padre João de Santo Antônio.
Sobre o colégio, falou o senhor Avelino. As moças vinham em
procissão a Pinhões acompanhadas das freiras e dos padres. Subiam pela rua – hoje Manuel Felix Homem – contornavam o povoado e desciam pelo outro lado de volta ao colégio.
O padre Acácio é lembrado pela carinho para com todos. Mas
quem teve um relacionamento mais próximo com ele, foi o Antônio da Conceição. Em conversa, contou que foi o padre Acácio
que o incentivou a aprender a ajudar a missa. “Naquele tempo,
iam muitos seminaristas ao convento. Então o padre Acácio pediu a um deles que me ensinasse. Eu aprendi sem nenhuma
leitura”.
Realmente, pude conferir isso.
Atualmente, Bandola é presença constante em Macaúbas aos
domingos. É ele que está sempre ao lado do sacerdote durante
a celebração, juntamente com a menina Marcela, residente em
Pinhões como ministros da Eucaristia.
O padre João de Santo Antônio é sempre lembrado como o fundador de Pinhões. Uma fotografia desse sacerdote foi
entronizada na capela fixando a importância para a vida local.
Do mesmo modo, a escola estadual de Pinhões se chama “Escola
Estadual Padre João de Santo Antônio”.
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Após o fechamento do colégio e a constituição do Mosteiro das
irmãs concepcionistas, a memória local conta histórias do Padre
Acácio, de Dom Cabral, de Edgar Paulinho – que foi administrador do Convento e já idoso se ordenou sacerdote, tornou-se
capelão – o último capelão residente - tendo falecido nas dependências de Macaúbas.
Ao padre Acácio serão reservados artigos de descendentes de
alunas do colégio. Sobre Dom Cabral, cabem relatos do Antônio
da Conceição. Antônio narra a proximidade do arcebispo de Belo
Horizonte com o mosteiro. Ia frequentemente visitar as irmãs, e
era acompanhado pelo jovem Bandola ao Rio Vermelho para
pescar ou para se banhar.
A presença do bispo em Macaúbas contraria seu rigor episcopal
de proibir danças dos “negros” nas festas de Nossa Senhora do
Rosário. José Abdon contou que o catopê e o candombe dançavam na porta da capela de Macaúbas, e no dia da despedida,
sempre às segundas feiras, entravam tanto na capela como no
salão nobre do parlatório.
Sobre Edgar Paulino foram registradas duas histórias. A primeira
do tempo de administrador. Edgar era funcionário da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, quando chegou para administrar as atividades que dão sustentação ao Mosteiro, pecuária,
arrendamento de terras, plantações.
Pinhões não guarda memória favorável da atuação do administrador. Segundo conversa com o senhor Avelino, ele vendeu as
terras de Macaúbas para gente desonesta. Não teve o cuidado
de pensar que ali era terra de religião, de freiras.
Após ordenado sacerdote, outros moradores se referem a ele
como sacerdote zeloso que se dirigia às casas para abençoá-las e
entronizar nelas as figuras do Coração de Jesus e de Maria.
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O padre Edgar é nascido em Gouveia. Veio jovem para Belo Horizonte e frequentava sua terra natal esporadicamente. Como administrador de Macaúbas, quando ia à Gouveia exibia características
de sacristão. Ia diariamente à igreja, ajoelhava-se próximo ao altar
mor, contrariando os hábitos locais, que colocavam as mulheres
perto do padre e os homens no fundo da igreja bem próximos à
porta.
Das irmãs do tempo do Mosteiro a mais lembrada é a Irmã Maria da
Glória, cuja história gera lendas assemelhadas à da Irmã Germana
do Século XIX. Maria da Glória, segundo relatos, se alimentava exclusivamente de pétalas de flores. Para outras pessoas, sua única
alimentação era a hóstia consagrada. Assim ela teria vivido algo
como 40 anos no mosteiro. Houve pessoas que narraram que, ao
assistirem à missa, viam a irmã Maria da Glória em êxtase próximo
a Nossa Senhora de Lourdes – imagem que ocupa o altar mor da
capela.
Enfim, a irmã Maria da Glória é a santa de Macaúbas de acordo com
a memória popular de Pinhões.
Finalmente, Macaúbas se fixou na memória local para muito além
de seu centro – Engenho, Vargem Grande, Pinhões -. Para lembrar o
tempo em que trabalhei no Plambel, Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, afirmo: Macaúbas é o centro de um
“campo”, ou seja, um espaço de copresença para o qual convergem
a multiplicidade de tempos socais.
Taquaraçu de Baixo, Campo de Santo Antônio, Ravena, Serra da Piedade, Lagoa Santa, Jaboticatubas. Todas essas localidades gravitam
em torno do núcleo histórico de Macaúbas. Ouso dizer, Macaúbas é
o centro do mito do lugar da mulher na formação de Minas Gerais.
Mito que vai muito além do que possam pensar os que estudam as
chamadas “Instituições Totais”.
Quem acompanhar com atenção a celebração do Terceiro Centenário de Fundação do Recolhimento de Macaúbas, sem levar olhar pré
calibrado terá que se perguntar necessariamente, que poder têm
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essas mulheres que vivem em reclusão para mobilizarem o mundo
externo e trazerem à mesma celebração, cardeal – Dom Serafim
Fernandes de Araújo -, arcebispo Metropolitano – Dom Walmor de
Azevedo – Governador do Estado de Minas Gerais e senador eleito
da República – Ministro de Estado do Governo Federal, para se encontrarem num espaço exíguo onde mal cabem 150 pessoas?
Justifica-se a presença de bispos, mas e a de políticos? Os religiosos
sabem que Deus vê sua fé. Quanto aos políticos, a quais imperativos eles respondem para atenderem ao convite de pouco mais de
uma dezena de freiras enclausuradas?
Quero responder. Apenas a celebração do mito torna isso possível.
A razão do que não tem razão!
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Fazenda das Porteirinhas - Curvelo
MG Colégio Macaúbas – Santa Luzia
MG
Nesta fazenda morava, com meus avós e bisavós, a nossa avó
Raimunda Margarida Martins Fargnoli (dos Martins do Rego ) que,
em certo momento, mais ou menos na década de 10/20 com 5 filhas
na idade escolar, apurou um dinheiro preparou o enxoval, caixas de
sapatos, caixas de doces e matriculou -as no Colégio Macaúbas em
Santa Luzia MG.
Primeira filha - Letícia Fargnoli Martins nasceu em 1900 que mais
tarde se casou com Domingos Diniz Couto, e foram morar na fazenda do Sucuriu - Curvelo MG.
Um dos seus maiores prazeres era, à tardinha, assentar - se no jardim, sempre florido, de sua casa para tocar bandolim, instrumento
que aprendeu quando ainda estudava em Macaúbas. Os seus espelhos testemunhavam os efeitos de tanta vaidade pois, a sua penteadeira, de mármore rosa, era repleta de cremes, pó de arroz, esmaltes, batons e rouge.
Sem filhos, se dedicava as férias dos sobrinhos, tornando uma fazenda muito animada: vitrola a manivela, rádio ligado no horário da
novela” Jerônimo o herói do sertão”, quando não, uma sanfona
arretada, folia de reis e festa junina. Lá aprendemos a gostar de
dançar os ritmos como: forró, baião, guarânias, valsa e música sertaneja.
Segunda filha - Maria das Graças Fargnoli Martins (Mariquita)
nasceu por volta de 1903, casou se com Ernesto Sanches Brandão. A
educação que recebeu em Macaúbas a preparou para a vida.
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Nas Porteirinhas o bandolim sempre a acompanhou, era dona de uma
linda voz e gostava de fazer serenatas, pela vizinhança, com sua filha
Wanda.
Admiradora e amiga do Juscelino Kubitschek, procurava recebe-lo com
um pastelzinho de carne com azeitona e um franguinho com quiabo,
comidas apreciadas por ele.
Sempre socializando os familiares e amigos entre si, em qualquer ocasião, fosse ela triste ou alegre, lá estava tia Mariquita, queridíssima
por todos.
Terceira filha - Maria de Lourdes Fargnoli Martins (tia Lourdes)
nasceu por volta de 1906 casou se com Antônio Batista Diniz.
Também educada no Colégio Macaúbas portanto saindo de lá preparada com a mesma educação das suas irmãs.
Todas falavam e escreviam corretamente com o mesmo traço na caligrafia. Teve 5 filhos sendo, três filhas prendadíssimas na arte da costura e do bordado, uma delas a Dirce, ainda confeccionava belíssimos
chapéus o que não dava para as encomendas. Tia Lourdes, já com a
idade mais avançada, foi morar na Porteirinhas, nesta época não existia mais nenhum dos seus antepassados. Sozinha encontrou a fazenda
desgastada; lutou muito para renovar as plantações, recuperar os
pomares e cuidando de um pequeno rebanho e alguns porcos para a
sua manutenção. Na agricultura, meeira com alguns vizinhos não foi
difícil dar vida aquela fazenda.
Quarta Filha - Catharina Fargnoli Martins nascida em 1909
casou se com João Martins.
Eu tive o privilégio de ser filha dessa doce e meiga mulher. Sempre
confundia junto aos seus gestos uma elegância sintonizada com a simplicidade, pois isso fazia parte da sua natureza. Trouxe de Macaúbas
uma educação e uma religiosidade que mais tarde passou para os seus
onze filhos, cuidando deles com carinho e esmero, mas nem por isso
deixou de ser enérgica quando foi preciso.
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Na arte do bordado, foi recatada, porém deixou-nos uma bela colcha,
em linho bordada com linha da Ilha da Madeira.
Mostrou - nos uma vida de muita dedicação na postura de esposa,
dona de casa e mãe. Nada se perdeu. Tenho por mim que, sempre ao
dedilhar o terço, já pronta para o descanso noturno estava com o
pensamento em Deus e em agradecimentos.
Com isto nos mostrou que a fé remove montanhas pois, foi o que ela
fez até o seu último momento de vida. A admiração e gratidão dos
filhos por essa grande mulher.
Quinta filha – Nazareth Maria Fargnoli Martins nasceu em
1911 veio mais tarde se tornar Irmã Ana de São Bartolomeu e São
José. Não preciso escrever nada pois, as suas companheiras e amigas
de clausura, do Carmelo Nossa Senhora Aparecida, na pessoa da Irmã
Margarida, já o fez por nós. Para a família foi uma Santinha protetora
enquanto na terra e, no céu, continua uma proteção contínua.
Falar dessa família me deu prazer e uma saudade imensa.
Maria Helena Martins Ribeiro
Novembro de 2014
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Dona Áurea Nogueira: a última aluna
do Educandário de Macaúbas.

Áurea Maria dos Santos Nogueira nasceu a 21.06.11 na Fazenda
do Cipó, Jaboticatubas – MG. Iniciou estudos formais no
Mosteiro de Macaúbas, Santa Luzia, permanecendo naquela
casa até que a escola do convento foi fechada, para que este
se tornasse uma clausura. Terminou os estudos em Barbacena.
As lembranças do convívio desfrutado nos colégios acompanharam-na no transcurso de sua vida. Após receber o diploma
de normalista , voltou para a Fazenda do Cipó e tornou-se
professora do lugar. Casou-se com João Nogueira Duarte e
tiveram 12 filhos. Com os quatro primeiros já nascidos, a
família mudou-se para Pedro Leopoldo, onde viveu algum
tempo. O casal comprou uma propriedade na Fazenda do Cipó
e retornou com mais dois filhos. Na casa onde Áurea Ainda
vive, nasceram e foram criados outros seis filhos.
Após seu retorno ao Cipó, Áurea reassumiu a escola e lecionou
sozinha por muitos anos. Foi professora convicta e dedicada.
Suportou pressões com que queriam subjugá-la e, por vezes,
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nada recebia pelo ofício. Lecionar não era simplesmente uma
ocupação ou profissão. Lecionar foi uma vocação que ela
abraçou sem titubear. Por 27 anos educou crianças na escola,
incluindo os próprios filhos.
Sua tia Nhá Rita, grande proprietária de terras na região hoje
nomeada Cardeal Mota, havia demonstrado o desejo de que
ali se construísse uma capela e ofereceu o terreno necessário
para sua construção, na bela região que margeia o rio Cipó.
Áurea tomou para si a incumbência de realizar o desejo de sua
tia. Foi a coordenadora da construção da Capela de Santa
Terezinha, situada em uma colina ao pé da Serra do Cipó.
Madalena Nogueira, filha de Dona Áurea.
Em homenagem ao Centenário de Dona Áurea, filhos e netos
prepararam uma elaborada edição de seus poemas em que se
retratam instantes poéticos do viver na região de influência de
Macaúbas, a Serra do Cipó. Alguns desses poemas inspiraram os
alunos nas escolas, no belo ofício de educadora. Ecos do
Educandário.
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Irmã Ana de São Bartolomeu e São José NAZARETH MARIA FARGNOLI
Irmã Maria Margarida do Coração de Jesus
Ao iniciar uma breve notícia que deve ficar arquivada em
nossos Livros sobre nossa Ir. Ana, uma das fundadoras de nosso
Carmelo, salta-me à memória um turbilhão de lembranças, porque nossa Irmã foi uma pessoa muito marcante em nossa história. Difícil enquadrá-la nos moldes tradicionais, porque nossa
Irmã foi muito singular em toda a sua vida.
Nasceu na Fazenda das Porteirinhas, município de
Curvelo, MG, filha do Sr. José Fargnoli e de D. Raimunda Martins
Fargnoli.
Um dos seus sobrinhos recolheu algumas lembranças que
ouvira contar em família. Na infância Nazareth fora muito vaidosa. Era engenhosa para ter seus vestidos bonitos e satisfazer sua
vaidade. Sua mãe, muito empreendedora, trazia os produtos da
fazenda e os vendia em Curvelo, assim Nazareth podia ter os
lindos vestidos que desejava.
D. Raimunda queria educar bem suas filhas. Internou-as
no Colégio das Concepcionistas, em Macaúbas onde eram formadas as moças das melhores famílias mineiras. Suas irmãs mais
velhas, Letícia, Lourdes, Maria das Graças - Mariquita - e Catarina
a precederam neste colégio. A caçula, Nazareth, em uma das
visitas que fez às suas irmãs surpreendeu a todos com a sua
determinação de lá também ficar, e assim aconteceu. Sabemos
que era muito criança ainda porque nem podia freqüentar as
aulas. Mas a pequena Nazareth depressa descobriu a casa do
Capelão e para lá fugia e recebia as guloseimas e todo o carinho
do Pe. Acácio que muito a festejava. Quando a idade permitiu
foi matriculada nos quadros regulamentares. Era muito travessa e taxada de desobediente e arteira.
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Um costume da época do internato em Macaúbas conta
que toda a tarde as irmãs faziam um exame de consciência com
as alunas, e para isso tinham a tradição colocar um chapéu enorme na cabeça daquelas meninas que faziam ‘artes’, e a nossa
Nazareth sempre tinha o seu momento de ter o chapéu na cabeça com os dizeres: preguiçosa, desobediente, etc.
Mesmo com o temperamento tão indisciplinado aquela
criança mostrava-se inclinada à piedade, e assim a graça foi trabalhando em sua natureza. Quando recebia as visitas de sua família, traziam também muitas frutas e produtos da roça, então a
pequena, já tocada pela graça, resolvia distribuir tudo entre as
suas companheiras.
Contava-nos com muita graça um fato que aconteceu
quando tentou pedir perdão para uma companheira que a magoou. Sentiu interiormente a palavra de Jesus que a convidava a
reconciliar-se com a companheira, mesmo que ela não fosse a
culpada. Para isso teve que atravessar todo o dormitório por
baixo das camas e ao som do riso das companheiras, e quando
chegou perto da cama daquela que deveria pedir perdão só recebeu uma indiferença. Mas, tendo feito o que Jesus lhe pedira
voltou para sua cama com o coração em paz.
Quando pedíamos que nos contasse algum fato das religiosas em Macaúbas ela sempre trazia à memória a piedade e
fatos engraçados das irmãs que muito a marcaram, e nos fazia
ver ao mesmo tempo como era a vivência religiosa das antigas
‘recolhidas’. Faziam muitos teatros com as alunas, e realmente
mostravam um grande nível de conhecimento e piedade.
Já muito compenetrada, tornou-se estudiosa e distinguindo-se por sua piedade. Teve uma formação muito completa
em Macaúbas onde as Religiosas se esmeravam em transmitir
os conhecimentos de português, matemática, ciências, história,
geografia e francês, mas o colégio não era equiparado segundo
as leis vigentes, não fornecendo os diplomas oficiais.
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Então o seu pai resolveu matriculá-la em Curvelo, onde
se formou no magistério. Soubemos que quando tinha seus 13
anos descobriram que Nazareth estava freqüentando uma área
onde vivam ’mulheres de má fama’, o que muito alarmou a família. Mas, quando averiguaram os fatos, descobriram que ela estava indo até lá levando medicamentos e alimentos para aquelas pobres necessitadas.
Lecionava no Orfanato Santo Antonio onde estudara,
quando contraiu a febre tifóide que quase a levou ao túmulo.
Naquela época não havia vacina nem remédios para debelarem
a terrível doença que exigia um isolamento completo do doente. Nazareth estava muito mal e se esperava que falecesse a
qualquer hora. No entanto ela, quando dormia, mantinha-se
agarrada a uma imagem de Santa. Teresinha. Contra toda previsão médica causou surpresa sua cura, que foi atribuída a esta
Santinha.
Neste tempo dedicava-se aos ensinamentos de catecismo e um dos seus sobrinhos testemunhou como foi bem preparado por ela para sua primeira comunhão.
Aos vinte e um anos manifestou o desejo de se tornar
Carmelita. Dirigiu-se primeiro ao Mosteiro de Santa Teresa, no
Rio de Janeiro. Não temos lembranças muito exatas dos motivos
pelos quais não foi bem sucedida.. Seria a sua apresentação?
Pois relatam que se apresentava com um vestido de pano riscado de preto e que lhe ia até os pés, cujas mangas eram compridas, para talvez ser julgada como um tipo de uma “beata”? Ela
tinha uma predileção por uma espécie de abjeção, querendo
mesmo ser meio desprezada. Ou seria a falta de dote que se
exigia então?
O que sabemos é que foi recebida no Mosteiro de Santa
Teresa, nas Perdizes, em São Paulo aos 30 de março de 1930, na
condição de irmã leiga, recebendo o nome de Irmã Ana de São
Bartolomeu, em homenagem à grande Beata Ana de São
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Bartolomeu, grande colaboradora e companheira fiel de Sta.
Madre Teresa nos inícios de nossa Ordem. Não ficou esclarecido
o motivo que levou o capítulo da comunidade de São Paulo para,
por votação ter aprovado aos dois de maio de 1936 a sua passagem de irmã leiga para corista. (Nossa Irmã nunca fez referencia
sobre isto). Poucos meses depois, após ter sido examinada pelo
Revmo. Frei Nicolau de São José, carmelita descalço, conforme
consta no Livro de Registros do Mosteiro de São Paulo, recebeu
o Hábito no dia 15 de agosto daquele mesmo ano.
Fez seus primeiros votos a 16 de agosto de 1936, sendo
priora a Madre Maria de São José, constando nos arquivos ter
sido aprovada sua profissão pelo Arcebispo Metropolitano Dom
Duarte Leopoldo e Silva. As noticias desses primeiros anos foram escritas por sua família, nas cartas que recebiam, muito bem
escritas, com conselhos que edificavam a todos, e despertavam
a atenção por serem redigidas com tinta roxa, conforme o costume de então.
Sua Profissão de Votos Solenes aconteceu no dia 16 de
Agosto de 1940. Entre os presentes estava um grande amigo do
Carmelo e primeiro relator da história do Carmelo de Belo Horizonte, Dr. Christovam Colombo dos Santos, que a assistiu , pois
acabara de presenciar os votos de uma sua sobrinha Redentorista,
no Mosteiro de Itu. O fato seria um prognóstico de que no ano
seguinte a Ir. Ana estaria no pequeno grupo de pioneiras da fundação do Carmelo Nossa Senhora Aparecida a 16 de Julho do
ano de 1941?
Realmente, com Madre Gema da Eucaristia, Ir. Maria de
São José, e Irmã Maria Angela do Menino Jesus, e a postulante
Maria de Santo Alberto, nossa Irmã Ana estava no ano seguinte
à sua profissão solene destinada à Fundação do Carmelo e Belo
Horizonte. Na manhã do dia 16 de Julho de 1941 a jovem religiosa Irmã Ana trazia em seus braços uma imagem do Menino Jesus
e distinguia-se entre as fundadoras que subiam a colina da Vila
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Futuro numa procissão que daria início ao primeiro Carmelo em
terras mineiras.
Foi incansável colaboradora de Madre Gema da Eucaristia naqueles primeiros e difíceis anos, quando ainda a construção do Carmelo não estava totalmente terminada. Sempre foi
muito empreendedora e singular, gostava principalmente de
cuidar do que se denominava a ‘chácara’.
Nunca nos esquecemos de quem foi o primeiro operário
que trabalhou em nosso Carmelo e do que nossa Irmã, a quem
cabia dar-lhe determinações para os trabalhos, precisava prescrever-lhe as obrigações. É necessário que se diga quem foi este
primeiro empregado, o Sr. João da Mata que aqui trabalhou por
muitos anos. Ele nos contava que leu num jornal que o ‘Carmelo’
precisava de um operário e veio ao endereço indicado julgando
encontrar um patrão, o Sr. Carmelo. Ficou espantado quando viu
que era um convento, mas mesmo assim aceitou e foi admitido
para os trabalhos. Passou a observar curiosamente quem seriam
aquelas pessoas que viviam muito fechadas e que nem via, porque falavam com os véus negros sobre seus rostos. Numa das
horas do dia, ouvia umas exclamações de alegria, e conversas
animadas. Então pensou: “Só pode ser de Deus, fechadas assim
e serem tão felizes estas donzelas que Deus aparta”.
Nossas Irmã tinha que ser de uma paciência inesgotável
para as determinações dos trabalhos, porque o Sr. João se sentia
mais entendido que aquela jovem monja que lhe dava ordens! É
que nossa Irmã queria rivalizar com o empregado, e ela própria
fazer os trabalhos pesados e aí tanto plantava, quanto batia o
machado vigorosamente nas árvores que precisava arrancar ou
podar! Quase todas as árvores frutíferas que temos foram plantadas por ela. Naqueles difíceis tempos se esmerava por conseguir mudas para suprir as necessidades das irmãs, e era grande a
sua alegria quando chegava com um balaio cheio das frutas colhidas.
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Sempre mostrou grande atenção para com todos os operários que trabalharam aqui, e procurava sempre um jeito de
promovê-los encaminhando-os para trabalhos melhores que
lhes garantissem um futuro melhor.
Mas o que celebrizou nossa Irmã foi sua imensa caridade ao lado de uma grande devoção à Paixão de Nosso Senhor.
Guardamos sua lembrança percorrendo, quase que diariamente
as estações da Via Sacra com um semblante de quem participava
vivamente dos mistérios contemplados. Já bem idosa tinha o
carinho de deixar gravadas algumas Vias Sacras para ajudar a
piedade de alguns amigos mais íntimos que lhe pediam.
Foi muito empreendedora para socorrer os pobres que
batiam às portas do Carmelo. Tinha muitas amizades, que cultivava desde os primeiros anos da fundação, e das quais conseguia recursos para ajudá-los. Chegou a conseguir uma casa para
uma família muito numerosa e sem teto. Nos últimos anos de
sua vida organizou o Natal dos pobres, que tomando maior vulto, passou às mãos de uma vizinha do Carmelo, e que ainda
continua sendo realizado pela família da mesma após seu falecimento.
Nos últimos anos de sua vida quis muito viver num recolhimento maior. Então gostava de, após a Missa, levar uma garrafa com café, uma sacola de pão e passar dia ao ar livre, na
nossa chácara. Queria ser a “mendiga de Deus” e era com muito
custo que a Priora conseguia que usasse uma sandália, e já nem
aceitava sua cama dormindo no chão da cela. Chegou mesmo a
dividir seu cobertor com uma criança necessitada. Tudo queria
dar e era necessário guardar o que se reservava para ocasiões
extraordinárias de encontros em nosso Carmelo, nas partes mais
altas dos armários de roupa.
Ao relatar os fatos acima, quem tenta deixar escrita uma
memória de nossa Irmã, se detém diante do que só é conhecido
e insondável, e só é visto por nosso Deus. Ficou-nos muito viva
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a lembrança de quem procurava perscrutar a vida íntima de Nosso
Senhor, que era o objeto constante de suas contemplações. Procurava nos livros de nossa biblioteca quem lhe desse alguma luz
sobre o que tanto desejava conhecer. Era leitora assídua, e às
vezes se prestava de boa vontade para traduzir do francês, às
irmãs que desejassem, o que lia e sempre comunicava uma unção de seu fervor e devoção. Tinha um grande conhecimento da
vida dos santos e da História de nossa Ordem e sua memória
prodigiosa sempre nos ajudava quando precisávamos de algum
esclarecimento.
Uma personalidade assim tão singular, como foi a de
nossa Irmã Ana , faz-nos adorar o grande mistério que é toda
pessoa e que só se será decifrado na plena luz da eternidade.
Sua vida muito doada foi-se apagando. Nos últimos anos,
quando já eram notadas falhas de sua memória, exigia presença
constante ao seu lado, porque não perdeu o uso dos movimentos. Certa vez sentimos a sua falta, e depois de muita busca pelos lugares onde costumava ficar, fomos encontrá-la quietinha
ao lado de um quadro do Coração de Jesus na portaria interna.
Fizemos tanta festa quando a encontramos e guardamos aquele
seu olhar de gratidão por nosso carinho.
Sua saúde se agravou no dia 4 de fevereiro, e a conselho
de Dr. Walter Caixeta que fora chamado, foi internada no Hospital Madre Teresa. Nossa Madre Maria Margarida e Ir. Maria Conceição a acompanharam na ambulância. Diagnosticado o caso
como grave, nossa Irmã Ana ali permaneceu, sendo assistida por
nossas Irmãs Maria Conceição e Ir. Márcia Cristina que se revezaram assistindo-a. Recebeu a Unção dos Enfermos, ministrada
por Dom Sebastião Roque, capelão do Hospital. Quando parecia
ter melhorado um pouco, seu estado se agravou e Madre Maria
Margarida e Ir. Maria Conceição acorreram ao Hospital e chegaram justamente quando nossa Irmã dava seu último suspiro
amparada por nossa Irmã Márcia Cristina. Eram quase três horas
da tarde. Quantas vezes nossa Irmã revivera a hora da morte de
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Nosso Senhor, rezando a Via Sacra, pois a paixão de Nosso Senhor era sua contemplação preferida. Comemorava-se o dia de
Nossa Senhora de Lourdes, naquela tarde de 11 de fevereiro de
2006.
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Tive uma Conterrânea Interna no Convento de Macaúbas,
em Santa Luzia – MG.

Eu não passava de uma criança, de pés descalços, que corria
por aqueles campos floridos, alguns de sempre vivas, outros
cobertos pelas mais variadas espécies de frutas silvestres,
adentrando as matas nativas, ao longo daqueles córregos e rios
piscosos, banhando-me nas cachoeiras abundantes, subindo e
descendo aqueles morros repletos de “canelas de ema”, jatobás,
pequis e araticuns, tudo propriedade da Fábrica São Roberto,
em Gouveia; ou percorrendo aquelas estradas até então
empoeiradas, de terra batida, inclusive a que me levava até ao
Grupo Escolar Aurélio Pires, no centro da cidade, quando presenciei, travessamente escondido, os meus pais sussurrando que
estranhavam e não entendiam as razões pelas quais aquela jovem bonita, batizada Maria Francisca de Paula, apelidada carinhosamente de Tita, tecelã da fábrica de tecidos, com salário
fixo, tempo de serviço com possibilidade de uma aposentadoria
remunerada, que auxiliava na catequese dos filhos dos seus colegas operários e na ornamentação do altar da Igrejinha de Nossa Senhora de Lourdes, para as celebrações das missas dominicais do padre Serafim, hoje cardeal Dom Serafim Fernandes de
Araújo, decidira abandonar a família, constituída pelo pai senhor Antônio de Paula, pela mãe dona Isabel de Paula, pela tia
Raimunda de Paula e pelos irmãos Luiz, Joaquim e Expedito de
Paula, com um possível futuro casamento e uma vida social ativa, para se enclausurar definitivamente no Mosteiro de Nossa
Senhora da Conceição de Macaúbas, em Santa Luzia, uma instituição religiosa que obrigava as internas a se isolarem, mantendo-as completamente afastadas da vida mundana.
Após certo tempo de sua internação ouvi os “velhos”, de
novo, comentarem que o Joaquim, irmão da agora freira, a havia
visitado no convento, e que voltara um tanto decepcionado e
desiludido, mas extremamente impressionado com o que pre-
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senciara ali: primeiro com as dimensões e a imponência da construção já bissecular, com mais de 6.600 metros quadrados, toda
pintada de azul e branco, construída por Félix da Costa, um
alagoano devoto de Nossa Senhora da Conceição, na metade do
século XVIII, inicialmente como uma Ermida (pequena igreja) e
na sequência como Recolhimento; segundo que ele, mesmo
sendo recebido como irmão da interna, não conseguira vê-la
propriamente, sendo-lhe facultado, tão somente, avistá-la através de umas minúsculas treliças de madeira (atualmente são
mais espaçosas), de forma a lhe permitir contemplar apenas
parte do seu rosto, mas que ela lhe confidenciara que estava
imensamente feliz, gratificada e recompensada com a vida religiosa que escolhera, com a clausura absoluta e com as suas colegas freiras que a acolheram na paz e no silêncio daquele espaço
imenso de mais de duzentos cômodos, dedicando todos os seus
dias às orações, aos rituais católicos e à pesada rotina de trabalho, consistente na fabricação artesanal de vinho de rosas que
cultivavam nos jardins; na preparação de licores e compotas a
partir das frutas do pomar; além de doces e salgados variados,
que vendiam para auxiliar os custos do mosteiro.
Joaquim voltara convencido de que a sua irmã jamais abandonaria a vida que escolhera, na qual se sentia absolutamente
confortável, pois a sua escolha se dera por livre opção ou, mais
precisamente, por pura vocação.
Francisca ou Tita, cujo nome de religiosa eu não conheci, já
é falecida e despertou em mim, desde aqueles tempos, uma
enorme curiosidade para conhecer o mosteiro, o que consegui
somente em maio de 2012, quando assisti ali uma missa celebrada pelo cardeal Dom Serafim e adquiri alguns vinhos de rosa,
jabuticaba e uva, tendo ficado emocionado e bastante impressionado com o esplendor e a grandiosidade da construção, embora eu a tenha visto unicamente, à exceção da capela e da lanchonete, apenas pela parte de fora.

96

Com a presença de Tita, como uma das suas freiras, a Gouveia,
ainda que indiretamente, faz parte da história e presta uma pequena contribuição aos trezentos anos de criação do Convento
de Macaúbas.
Adilson do Nascimento
Presidente da AFAGO – Associação dos Filhos e Amigos de
Gouveia

97

CARRATO, José Ferreira - Igreja, iluminismo e escolas
mineiras coloniais: notas sobre a cultura da decadência
mineira setecentista. Volume 334. Edição 1ª. Companhia
Editora da Universidade de São Paulo. São Paulo. 1968.
Elieth Amélia de Sousa
O autor estrutura seu estudo em três grandes abordagens.
(1) o levantamento sobre
“gentes mineiras” que se aventuravam em busca das minas de ouro, seguindo os rastros de
bandeirantes paulistas e forasteiros portugueses, delineando
pouco a pouco a miscigenação das raças, e consolidando a “rude
sociedade em formação”. Marcando desde então a diferenciação social entre o minerador rico, os proprietários de terras, e o
minerador pobre e os escravos. Foram décadas de “loucura coletiva”, apenas a partir de 1730-1740, foi que a vida política, administrativa, econômica e social de Minas Gerais se consolida,
através dessas gentes mineradoras e agrícolas.
(2) a religião do homem da mineração com seu peculiar aspecto
de religião popular, e evoluindo mansamente no período áureo
da mineração, tanto através de frades que se aventuravam também em busca do ouro ou da posse da terra, quanto por sacerdotes e ou doutores de Coimbra buscando a salvação de almas,
pelo caminho da virtude cristã. O autor ressalta nesse ínterim,
as tentações do clero relacionadas a aspectos como dinheiro,
mulher, política, honrarias e estudos profanos e ao fato de que
ficavam esquecidos os hospitais, os conventos e as escolas e
que o destaque se fazia pela construção de igrejas;
(3) a ação educativa da Igreja, “já que, no uso de uma tradição
milenária, ela se arroga como mãe e mestra, o direito de conduzir a educação de todas as gentes. Eis, na terra inculta, as primeiras escolas (...) escolas dos poucos meninos do tempo que aprenderam as primeiras letras...”.(p.5). É neste contexto que surge
os primeiros traços da cultura mineira: o Seminário de Mariana,
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a Universidade de Coimbra, (onde os pais enviavam os filhos em
busca de carreiras ligadas às letras, às leis ou da batina), e as
primeiras instituições monásticas da terra direcionadas à formação da mulher mineira: o Recolhimento do Vale das Lágrimas, localizado no Arraial de São João da Chapada, no Termo das
Minas Novas, e a da Fazenda das Minhocas, localizada nos limites das Freguesias de Roça Grande e Santa Luzia, às margens do
Rio das Velhas.
Em “As Minas Gerais e os primórdios do Caraça”, Carrato (1963)
complementa a história do Recolhimento de Macaúbas dizendo
que foi neste local que Félix da Costa levou sua família, e em 12
de agosto de 1714 iniciou a construção de uma ermida e de um
espaço anexo para abrigar as futuras irmãs recolhidas. Estes locais foram benzidos em 01 de janeiro de 1716 pelo vigário de
Roça Grande - Padre Lourenço de Valadares Vieira, e no dia seguinte abrigou doze donzelas, sete das quais eram irmãs e sobrinhas. Surge assim, o Recolhimento Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, o primeiro núcleo da vida comunitária religiosa de Minas Gerais. ( Carrato:1963 )
Referência Complementar:
CARRATO, José Ferreira – As Minas Gerais e os primórdios
do Caraça. Edição Ilustrada. Volume 317. Edição 1ª. Companhia Editora Nacional. São Paulo. 1963.
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CARRATO,José Ferreira.As Minas Gerais e os Primórdios do
Caraça.São Paulo:Companhia Editora Nacional,1963.
Míriam Stella Blonski
O Santuário do Caraça constitui um marco significativo na história da educação em Minas Gerais.Sua fundação, ocorrida oficialmente em 05 de agosto de 1821, traz consigo toda uma trajetória
de sacrifício, abnegação e idealismo, vivida por um ermitão religioso, e ao mesmo tempo,uma aura de mistério que envolve a
vida do Irmão Lourenço de Nossa Senhora, idealizador primeiro
do estabelecimento que veio a ser denominado como Hospício
de Nossa Senhora Mãe dos Homens da Serra do Caraça. Este, um
dos pontos de uma intrincada história que focaliza Minas Gerais
do século XVIII, sob o ponto de vista político, social, econômico,
cultural e religioso, narrada com maestria e fidedignidade às
inúmeras fontes pesquisadas, pelo historiador José Ferreira
Carrato.
O livro é dividido em dez capítulos, agrupados didaticamente
em duas partes, pelo próprio autor. A Primeira Parte, composta
por cinco capítulos, busca fornecer a fundamentação cultural e
informadora, necessária à melhor compreensão das circunstâncias que cercaram a vida e a ação do Irmão Lourenço de Nossa
Senhora. Desta forma, assim se pode resumir o conteúdo dos
capítulos:
Capítulo I – As Minas Gerais do Século do Ouro – o aspecto da
geografia e da cultura setecentista, onde predominavam a extração do ouro e a preocupação da administração portuguesa
quanto à política fiscal.
Capítulo II – A Religião e o Clero nas Minas Gerais Setecentistas –
focaliza o sentimento religioso da época, o clero paroquial daquele período, um tanto relaxado e rebelde, entretanto fazendo surgir figuras exemplares, como Dom Frei Manoel da Cruz,
em seu Seminário da Nossa Senhora da Boa Morte.
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Capítulo III – A Igreja Mineira e a sua Hierarquia no século XVIII –
surge o regalismo, isto é, a ingerência dos reis na vida da Igreja.
Também a hierarquia eclesiástica mineira no século I de sua colonização, como um exame da atuação dos Bispos de Mariana,
dos Vigários Capitulares e do Cabido Marianense.
Capítulo IV – A Crise dos Costumes no Século I – destaca a confusão espiritual, moral e material dos aventureiros que se dedicavam à extração do ouro, e que só poderiam ser contidos com
uma severa censura religiosa.
Capítulo V – Eremitas e Santuários – cristãos em busca de uma
reforma moral e espiritual. Destacam-se como exemplos o Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, a Casa
de Oração do Vale das Lágrimas e o Hospício de Nossa Senhora
Mãe dos Homens da Serra do Caraça.
A Segunda Parte abrange os capítulos de VI a X:
Capítulo VI – A Serra do Caraça – detalha a “serra inabitável do
Irmão Lourenço.”
Capítulo VII – O Irmão Lourenço de Nossa Senhora – buscou descrever a misteriosa vida do religioso, ao mesmo tempo que acrescenta novos dados, todos documentados, sobre aspectos da
personalidade e modo de ser desse ermitão piedoso e dedicado
à Virgem Maria e à Igreja.
Capítulo VIII – O Hospício de Nossa Senhora Mãe dos Homens –
relata o objetivo e os sonhos do Irmão Lourenço em relação ao
Caraça, e que o mesmo não conseguiu realizar como desejava.
Capítulo IX – A Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos Homens –
a ação religioso e devocional daqueles homens que viviam juntos, com a firme intenção de reconduzir o povo aos bons costumes e à prática da fé cristã.
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Capítulo X – O Fim do Irmão Lourenço e o Ocaso de sua Obra –
completamente cego e recolhido à sua cela,o Irmão Lourenço
roga a Nossa Senhora que cuide da sua obra, o Caraça, entre
gemidos e soluços.Às quatro horas cessam as lamentações e
súplicas.Posteriormente confidencia ao Vigário de Catas Altas,
seu confessor, que Nossa Senhora havia aparecido para ele, e o
tranquilizara em relação ao Caraça. Até o fim o ermitão permanecera fiel ao seu sonho, e pudera partir contente e tranquilo.
José Ferreira Carrato, em seu livro “As Minas Gerais e os
Primórdios do Caraça” apresenta-nos um trabalho de cuidadosa
pesquisa, fonte importante para os trabalhos das pessoas interessadas no tema da Igreja a partir do século XVIII e a Fundação
do Hospício de Nossa Senhora Mãe dos Homens, da Serra do
Caraça.

Novembro/2014
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Carmelitas descalças
Visitar o Carmelo era o passeio predileto de minha mãe. Com os
filhos menores, todos bem vestidos e penteados, visitar as irmãs tão
queridas era o melhor programa dominical. Lá se encontrava sua
irmã caçula Irmã Ana de São Bartolomeu e São José. Naquela época,
muito me intrigava penetrar naquele ambiente repleto de silêncios,
mistérios e grades. Mesmo vivendo enclausuradas, como explicar
tamanha felicidade e alegria naquela casa?
A compreensão chegou-me mais tarde. Eram realizadas e viviam
cheias de amor. Irmãs preparadíssimas, cultas, se entregando por
inteiro ao amor e à caridade. Tão queridas e respeitadas por todos,
conseguiriam assim angariar muitas doações para os mais
necessitados. Amenizavam dores, tristezas e pobrezas materiais.
Tia Irmã Ana era a “pidona” da casa. Não se constrangia em pedir
favores para os que tanto necessitavam. Em muitas das minhas
visitas, presenciava enormes filas de pessoas esperando por elas.
Sabiam que encontrariam palavras de apoio como também
empregos, alimentos, roupas e até alguns pagamentos de contas
atrasadas.
Maria Berenice Martins de Oliveira

Dia de festa – visita a tia Irmã Ana
Eu Maria Helena, filha de Catharina que foi aluna do Colégio de
Macaúbas e uma das 4 irmãs de Nazareth Fargnoli que, mais tarde
decidiu se recolher numa vocação espontânea de servir a DEUS e ao
próximo, aí então passou a se chamar Irmã Ana de São Bartolomeu de
São José. Enche- me de alegria e orgulho fazer parte de sua família.
Da infância guardo lembranças das visitas que fazíamos a ela. Depois
de pegarmos o bonde, ao lado do Parque Municipal, na Av. Afonso
Pena com rua da Bahia, íamos pela rua Padre Eustáquio, curtindo o
barulhinho e o vai e vem daquele bondinho que em si já nos deixavam

103

felizes, mesmo porque morando em Curvelo, para nós já era uma
novidade. Descíamos perto da Igreja do mesmo nome do bairro e começávamos uma caminhada lenta e cansativa até chegarmos lá no
alto onde fica o Carmelo de Nossa Senhora Aparecida, a casa de nossa
tia. Éramos recebidos no parlatório onde, atrás de grade e cortina
estavam bondosas e queridas irmãs, entre elas a nossa tia Irmã Ana.
A surpresa logo chegava. Os adultos, acima de doze anos, depois de
colocarem os assuntos em dia retiravam- se da sala, não podiam vê-las
sem a cortina. Naquela época crianças abaixo de doze anos eram inocentes. Os olhares brilhavam e a satisfação das Irmãs diante do nosso
espanto. Elas do lado de lá e nós do lado de cá contemplando- as de
corpo e alma, conselhos para que fossemos bonzinhos, piedosos e obedientes.
Perguntinhas qual fosse um confessionário e até a benção recebíamos. Dalí saíamos santinhos. São momentos inexplicáveis e aqueles
ensinamentos levamos pela vida.
Ainda estudante em Macaúbas e mais tarde no Colégio Santo Antônio
em Curvelo, passava as suas férias na fazenda das Porteirinhas onde
moravam seus pais. Nesta época preparava crianças para o Sacramento da Primeira Eucaristia. Nazareth a catequista piedosa e querida por
todos da redondeza, todos a conheciam. Contaram –me que numa
das visitas a comunidade de Angicos, onde atendia as suas crianças
pela trilha empoeirada que levava ao povoado, Nazareth ajoelhava e
beijava o chão.
-Que é isso Nazareth, beijando o chão? A resposta foi breve
-Jesus passou por aqui. Foi a sua resposta.
Deixo neste relato uma pequena estória de uma GRANDE E
HUMILDE SERVA DE DEUS, santinha para todos os familiares.
Maria Helena Martins Ribeiro
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Paulo Acácio

Padre Acácio e a família Fargnolli Martins
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Do Padre Acácio ao Paulo Acácio
José Moreira de Souza
No ano de 1954, conheci um menino de Curvelo de nome Paulo
Acácio Martins. Para mim era nome de gente e nada mais. Certa
vez, cinquenta anos depois, em conversa com familiares do Paulo,
surgiu o nome do convento de Macaúbas.
Maria Helena, que era irmã do Paulo Acácio, imediatamente
associou Paulo a Macaúbas. “Havia um padre”, ela disse, “nos
tempos do Colégio de Macaúbas muito admirado pelas alunas
de nome Padre Acácio. Minha mãe, Catarina, estudou lá por volta
de 1920. Quando se casou, e nasceu o Paulo ela se lembrou do
padre e resolveu colocar o nome dele no filho.”
Paulo Acácio quase seguiu o mesmo itinerário de seu orago. Em
1954, matriculou-se no Seminário Menor Metropolitano “Nossa
Senhora Aparecida” na cidade de Aparecida, São Paulo. Cursou
o seminário até o ano de 1959, quando viu que sua vocação era
outra. Cursou Economia em Belo Horizonte e se tornou professor
exemplar em universidades.
Fiel ao nome, Paulo Acácio se dedicou à promoção social, sendo
lembrado na cidade de Mário Campos como incentivador da
agricultura familiar. Ainda, na mesma trilha do padre, Paulo Acácio
reuniu centenas de amigos em torno de um projeto inovador:
preservação da memória local e disseminação de conversas
sobre o viver em comunidade. Desse convite surgiu o livro
Gustavo da Silveira: Raizes, no qual cada leitor é convidado a se
tornar autor.
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Bibliografia Comentada
José Moreira de Souza
Ao longo desta revista, foram lembradas algumas obras. Outras
permaneceram apenas subjacentes ao tratamento dos autores.
As enumeradas a seguir são as mais importantes. Compete ao
leitor completar esta relação, o que contribuirá muito para compreender o saber viver em Minas Gerais e suas condições.
SOUZA, Joaquim Silvério de. Sítios e Personagens. 2. Ed. Belo
Horizonte, Imprensa Oficial, 1930.
É uma obra fundamental para se compreender a constituição de
lugares de peregrinação em Minas Gerais, juntamente com os
personagens que influíram na formação da mentalidade mineira. Tornou-se obra rara e merece ser editada acompanhada de
estudos críticos.
Joaquim Silvério de Souza nasceu em São Miguel do Piracicaba,
então pertencente à comarca de Santa Bárbara. Estudou no Seminário de Mariana e concluiu os estudos no Seminário do
Caraça. Foi arguido pelo Imperador Dom Pedro II, no ano de 1881,
após ser escolhido como um dos alunos brilhantes. Foi capelão
do Convento de Macaúbas, onde escreveu Sítios e Personagens.
Nesse mesmo local foi sagrado bispo para ser auxiliar de Dom
João Antônio dos Santos em Diamantina. Rigoroso nos estudos,
cuidou de, ao publicar suas obras, ir fundo nos documentos para
não suprir fatos com lendas.
Carvalho, Celso de (Padre). Biografia de Dom Joaquim Silvério
de Souza e Trovas. Diamantina: Arquidiocese de Diamantina,
2007.
O padre Celso de Carvalho escreveu essa obra no ano de 1935,
embalado pela emoção do falecimento do primeiro arcebispo
de Diamantina. Sua publicação, no ano de 2007, é resultado do
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empenho de Dom Paulo Lopes de Faria, para comemorar 150
anos da instalação da diocese.
A importância para o leitor é conhecer as obras de Dom Joaquim, sua projeção no episcopado, a resenha e avaliação de
Sítios e Personagens.
MENEZES, Furtado de. Clero Mineiro. I volume (1553 a 1889). Rio
de Janeiro: Tipografia Americana, 1933
O autor esclarece que a obra resultou de proposta do “Dr, Aurélio Pires” então, presidente do Instituto Histórico e Geográfico
de Minas Gerais de elaborar um programa de estudo da História
de Minas. Seria uma obra ambiciosíssima não realizada até hoje,
mesmo com todos os recursos acadêmicos. O volume 35 cuidaria da “História Religiosa de Minas Gerais.
Furtado de Menezes assumiu esse encargo e planejou uma obra
em dois volumes. O primeiro foi publicado no ano de 1933, com
nihil obstat e imprimatur. Este assinado por Dom Antônio dos
Santos Cabral, primeiro arcebispo de Belo Horizonte e assíduo
frequentador do convento de Macaúbas.
É uma obra importante para se avaliar um plano de estudo da
formação de Minas Gerais a partir da ação da Igreja, a qual era
responsável pela educação e saúde da população. O roteiro de
apresentação das lendas de formação dos lugares de estudo e
peregrinação utilizado nesta revista obedece ao plano de Furtado de Menezes.
GOULART, Eugênio Marcos Andrade. O Caminho dos currais do
Rio das Velhas, a Estrada Real do Sertão.Belo Horizonte:
Coopmed. 2009.
Esta obra de Eugênio merece leitura por duas razões. A primeira
pelo percurso da bacia do Rio das Velhas que serve como ajuda
para acompanhar outra leitura, a de Richard Burton Viagem de
Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. Belo Horizonte: Editora
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Itatiaia: São Paulo: USP, 1977. E também o percurso realizado
pelo primeiro bispo de Mariana no longínquo ano de 1746, relatado em Áureo Trono Episcopal. Obra publicada em edição fac
símile pelo Centro de Estudos Mineiros da UFMG, no ano de
1967, sob cuidados de Afonso Ávila, fundador da Revista Barroco.
Além desse motivo, o autor menciona a visita ao Mosteiro de
Macaúbas em anos recentes e registra a presença da senhora
mãe de Carlos Durmmon de Andrade como uma das alunas do
Educandário no século XIX.

Richard Burton Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. Belo Horizonte: Editora Itatiaia: São Paulo: USP, 1977.
Richard Burton visitou o Convento/educandário de Macaúbas
no ano de 1867 e, como se viu, teceu comentários preciosos
dessa visita.
ANÔNIMO. Áureo Trono Episcopal Colocado nas Minas do
Ouro.in ÁVILA, Affonso. Resíduos Seiscentistas em Minas. Belo
horizonte: Centro de Estudos Mineiros UFMG, 1967.
A obra narra o percurso do Maranhão até Mariana, seguindo o
São Francisco e o Rio das Velhas. Embora não faça referência ao
Recolhimento de Macaúbas, necessariamente o primeiro bispo
contemplou esse monumento ao qual retornou em anos posteriores de seu pontificado.

VAZ DE MELLO, Cleyr Maria. Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas. Cronologia: 1708/1994. Santa Luzia: Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, 1996.
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Esta obra que será lançada impressa no dia 8 de dezembro, data
de encerramento da celebração do Tricentenário de fundação do
Recolhimento de Macaúbas, é o melhor roteiro para estudo documental dessa instituição.
MACAÚBAS, ontem e hoje. Santa Luzia: Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, sem data.
É um livreto que narra rapidamente o percurso do Recolhimento
até o Mosteiro. Vale também como orientação para o estudo da
História da Congregação das Concepcionistas no Brasil, posto
que essa ordem chegou ao Brasil ainda no período colonial e
teve conventos na Bahia.
Sobre a presença das concepcionistas, ver: SILVA, Cândido da
Costa e. Os Segadores e a Messe. O Clero oitocentista na Bahia.
Salvador: EDUFBA [Universidade Federal da Bahia]2000.
LAGE, Vinícius de Carvalho (org). Ponto de cultura ART22. Origens e cavucultura. Belo Horizonte: Associação Arte 22, 2014.
Esta obra é um relatório importante das ações de uma ONG localizada no bairro São Benedito em Santa Luzia, a qual tem se dedicado, entre outras ações, a atuar na área que chamamos de
Campo de Macaúbas.
SESC Minas Gerais. Santa Luzia: origens, perfil e atrativos.Belo
Horizonte: SESC MG, 2004
É um livreto que apresenta os pontos notáveis de Santa Luzia
principalmente de interesse turísticos. Esta obra foi preparada
pelo folclorista Luiz Fernando Vieira Trópia.
TRINDADE, José da Santíssima, Dom Frei. Visitas Pastorais. Belo
Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998.
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Documento importantíssimo para conhecimento da Diocese de
Mariana nos anos da Independência, com destaque para a visita
a Macaúbas.
PEREIRA, Edimilson de Almeida. Os tambores estão frios. Herança cultural e sincretismo religioso no ritual do Candombe. Juiz
de Fora: Funalfa; Belo Horizonte: Mazza, 2005.
A obra de Edimilson é da maior importância para se compreender os arredores de Macaúbas. Sua presença em Mato do Tição,
em Jaboticatubas é sempre lembrada. Edmilson entrevistou também pessoas mais próximas de Macaúbas, como as da família
Lucas. Esta família será promotora da Festa do Rosário de Santa
Luzia, no próximo ano de 2015. Em síntese, é o saber “negro” de
Macaúbas se projetando na histórica cidade de Santa Luzia do
Rio das Velhas.
Edimilson estudou também essas localidades tendo por tema
as Folias de Reis em O Presépio e a Balança. Obra que foi contemplada com o Prêmio Sílvio Romero. Edimilson é membro da
Comissão Mineira de Folclore.
CÓDICE Costa Matoso. Coleção das notícias dos primeiros descobrimentos das minas na América que fez o doutor Caetano da
Costa Matoso sendo ouvidor-geral do Ouro Preto, de que tomou
posse em fevereiro de 1749.Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1999.
O título já diz tudo; porém, há apenas uma referência a Macaúbas
já citada nesta Revista.
XAVIER DA VEIGA, José Pedro. Efemérides Mineiras – 1664 – 1897.
Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998.
Obra importantíssima e valiosa para se aquilatar o empenho de
um estudioso do século XIX, quando nem se suspeitava em sites
de busca. A referência a Macaúbas pode ser encontrada pela
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data de falecimento de Felix da Costa. O autor se vale da obra
publicada recentemente pelo padre Joaquim Silvério de Souza.
POEL, Francisco van der (Frei Chico). Dicionário da Religiosidade Popular, Cultura e Religião no Brasil. Curitiba: Nossa Cultura,
2013.
A Comissão Mineira de Folclore se orgulha de ter acompanhado
a elaboração dessa obra de nosso companheiro Frei Chico desde
o início de sua concepção e de ter promovido seu lançamento no
dia 22 de agosto do ano de 2013, na celebração da 47ª Semana
Mineira de Folclore.

REVISTA do Arquivo Público Mineiro. Ouro Preto, Belo Horizonte, 1896 ..
A Revista do Arquivo Público Mineiro é o mais importante periódico para estudo da formação de Minas Gerais. No caso de
Macaúbas, do Vínculo de Jaguara, e da Educação em Minas Gerais na Colônia, no Império e na República é de estudo necessário.
Rocha, Adair José dos Santos. A educação feminina nos séculos
XVIII e XIX: intenções dos bispos para o Recolhimento nossa
senhora de Macaúbas. Belo Horizonte: Universidade Federal
de Minas Gerais Faculdade de Educação, 2008
Entre inúmeras teses e dissertações de mestrado disponíveis
em pdf na internet, a de Adair foi escolhida pela qualidade das
fontes e pela gentileza em disponibilizar os anexos onde se apresentam as fontes primárias. Entre outras coisas a paciência de
transcrever nome e local de procedência das alunas do
Educandário de Macaúbas no período compreendido entre a
década de 1840 a 1860.
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Também merece menção artigo apresentado na UFJF em 2005:
Religião e Condição Feminina no início do século XIX: Controvérsias em torno da Irmã Germana de Simone Santos de Almeida
Silva - Mestre - UFJF
FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador dos Diamantes. O outro lado do Mito. São Paulo, Companhia das Letras, 2003
Chica da Silva é a obra de paixão de Júnia. Ela percorreu arquivos
com paciência e chegou quase ao cotidiano das relações em
Diamantina. A sessão sobre Macaúbas ocupa dez páginas de 188
a 198.
BOSCHI, Caio César. Inventário dos manuscritos avulsos relativos a de Minas Gerais existentes no Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa) Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998.
Este é um guia importante para recuperação da História de Minas.

MARTINS, Paulo Acácio, Parentes e amigos. Gustavo da Silveira.
Raizes. Belo Horizonte: Os Autores, 2012.
Esta obra nos ofereceu o caminho para conhecer a influência na
memória popular de Minas Gerais do Educandário de Macaúbas.
Com efeito, as filhas de Sô Juca e de Sá Remunda – fazendeiros
em Curvelo - foram todas encaminhadas ao estudo no colégio
de Macaúbas, onde conheceram e adoraram o Padre Acácio.
Esta obra foi lançada durante a 46ª Semana Mineira de Folclore e
foi o evento mais importante de toda a semana. A partir dele ,
toda a família Fargnolli Martins, liderada pela senhora Maria
Helena Martins Ribeiro e seu esposo Sérgio Ribeiro, tornou-se
intensa colaboradora da Comissão Mineira de Folclore.
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NOGUEIRA, Áurea Maria dos Santos. Poemas do Cipó. SRF
Esta obra, como já foi comentado, foi publicada pela família de
dona Áurea na celebração de seu centenário. Áurea frequentou
o Colégio de Macaúbas até o ano do fechamento e prosseguiu os
estudos em Barbacena.

BALAN, Jorge et. al. Las historias de vida em ciências sociales.
Teoría y técnica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1975.
Esta foi uma obra lida algumas vezes nos cursos de pós-graduação em Ciência Política da UFMG. É lembrada aqui, apenas para
provocar conversa proveitosa com certa ênfase atual em “História Oral”. Chama-se a atenção para o capítulo no qual James W.
Wilkie aborda a questão do que chama de “Elitelore” para esclarecer uma outra área a que denomina “Popularlore”. Esse autor
desenvolve uma proveitosa conversa sobre os estudos de Folclore.
CARRATO,José Ferreira.As Minas Gerais e os Primórdios do
Caraça.São Paulo:Companhia Editora Nacional,1963.
CARRATO, José Ferreira - Igreja, iluminismo e escolas mineiras
coloniais: notas sobre a cultura da decadência mineira
setecentista. Volume 334. Editora da Universidade de São
Paulo. São Paulo. 1968
Essas obras de Carrato foram responsáveis pela divulgação no
meio universitário dos anos 60 do século XX sobre a mentalidade
intelectual em Minas Gerais no século XVIII.

114

Obras da Comissão Mineira de Folclore
Boletim Carranca – periodicidade trimestral
A cultura afro-brasileira em Minas - Antônio de Paiva Moura
A sombra do andarilho: o Folclore e suas charadas - José
Moreira de Souza
Arte popular figurativa - Saul Alves Martins
Boi da manta - Danielle Gomes de Freitas
Catálogo Obras da Comissão Mineira de Folclore.
Expressividade Mineira na dança folclórica - Águeda Kallás
Folclore roteiro de pesquisa - Tião Rocha
Museu de Folclore – catálogo
Nas entrelinhas da expressão – a dança folclórica lundu - Kátia
Cupertino
Revista Comissão Mineira de Folclore – periodicidade anual
Segredos e mistérios na arte de partejar - Maria Agripina Neves
Simpósio de comunicação sobre pesquisas em Folclore - 1 a 3
- Romeu Sabará da Silva - coordenador.
Diamantina, passado e Presente - Antônio de Paiva Moura
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