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Editorial

Nosso leitor está convidado para percorrer os artigos que compõem a edição de número 28 da Revista Comissão Mineira de
Folclore tendo como metáfora o “pau de sebo”. Este folguedo
está presente em todo o Brasil; mas, “pau de sebo” não é apenas
brasileiro. Há registros atuais desse folguedo tanto em Portugal, do qual herdamos os desafios deste esporte radical, como
na Indonésia, na Malásia e até nos países nórdicos.
Nem se pense que isto é fruto da globalização. As mesmas raízes
arcaicas que disseminaram o pau de fitas deitaram as bases do
pau de sebo. Diferentemente dos esportes radicais que se praticam em locais distantes do público, o pau de sebo ocorre sempre em espaços urbanos e exige a presença de grande público
para aplaudir o sucesso ou vaiar o fracasso.
Escalar o pau de sebo é componente necessário de uma grande
festa. Exige-se algo para ser celebrado e sua presença ajuda a
decifrar o sentido da celebração. Tem que ser dia de festa e tem
que celebrar a comunidade.
A universalização do pau de sebo, por sua vez, evidencia o poder de decifrar o motivo da festa sem acenar diretamente para o
conteúdo religioso da celebração; isto revela o valor profano
como companheiro do sagrado, e contraria interesses de proibir
pau de sebo por grupos interessados em enfraquecer a força das
celebrações populares no Brasil.
Em nosso país, o pau de sebo se exibe sempre em festejos religiosos, festas juninas, festas dos padroeiros, ou no “riso pascal”,
a contraface do carnaval no encerramento do jejum da quaresma. Em alguns lugares, o pau de sebo é companheiro do mastro
do padroeiro que se celebra, em outros, é irmão do Judas que se
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queima. Em todos esses lugares é desafio para revelar os códigos que operam os atos heroicos.
Como nos vai lembrar nosso companheiro de Comissão, professor Doutor Raimundo Nonato de Miranda Chaves, para se preparar o pau de sebo é necessário derrubar uma árvore que possa
servir de caibro – geralmente, um eucalipto jovem – descascar,
untar com sebo e azeite, e erguê-lo para ser escalado. Bem no
alto colocam-se prendas variadas de acordo com as posses dos
promotores da festa. Em festas do padroeiro, as prendas são
convidativas ao desafio dos escaladores, em festas menores, ou
nas festas juninas, as prendas podem ser modestas. Há registros
recentes de bicicletas dependuradas como prendas para os ousados na Indonésia – ver http://www.pedal.com.br/paudesebo
-. Outros registros sublinham estudos militares para desvendar
técnicas de escalar o pau de sebo sem ajuda de equipe. Isto tira
do folguedo toda a mensagem como componente da festa e torna o folguedo exibição de destreza individual, bem de acordo
com a multidão solitária que tende a vigorar com toda força em
nossos dias.
Pau de sebo permite inúmeras interpretações. É ao mesmo tempo um folguedo e um auto popular. Como metáfora pode ser
empregado como pedagogia do aprender fazer, como treinamento de executivos – pena que Taylor talvez desconhecesse
esse esporte e ficasse preso ao carregamento de lingotes de
ferro -, como encenação da aprendizagem do trabalho em equipe, e como pregação do viver em sociedade, encenação das relações locais como sociodrama ou dinâmica de grupo, lição para
a impossibilidade de vigência de uma sociedade de indivíduos
autônomos e poderosos.
Comecemos pela última lição. Um valente ambicioso quer escalar sozinho o pau de sebo. Leva os bolsos recheados de areia.
Esfrega um punhado com as duas mãos para retirar o sebo e
limar o mastro. Ensaia a primeira escalação. Alcança alguns centímetros e escorrega em seguida. Tenta novamente, sem suces-
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so. Conclui, desolado, que sozinho, não alcançará a desejada
prenda. Consulta algum valente disposto a ajudar. Agora são dois
em busca do sucesso. Quem há de sustentar o peso deve ter
compleição bovina segundo os preceitos de Taylor – a “Administração Científica do Trabalho” já se anuncia no saber popular -,
mas ao mesmo tempo, pode dominar o saber de distribuir e
determinar o porte dos ajudantes. Em baixo a hierarquia segundo a energia de suportar pesos, no alto, os mais leves. A prenda,
uma vez alcançada deve ser distribuída para todos os participantes. Todos são vencedores. Atribui-se ao mais leve o ato heroico
praticado por toda equipe. A dinâmica do pau de sebo subverte
a hierarquia cibernética, a qual preceitua: no alto, muita informação e pouca energia, em baixo, muita energia e pouca informação. O comando da alta energia se alia ao comando de muita
informação explicitando a resiliência de estilo segundo o vetor
da alta orientação para a tarefa com baixa orientação para as
relações. Explicita-se na dinâmica do pau de sebo o estilo integrado: alta orientação para a tarefa e alta orientação para as relações.
Aplicado ao movimento dos folcloristas consolidado nas Comissões de Folclore, o Pau de Sebo celebra em sua encenação o
perfil necessário à condução dos processos. Energia e inteligência devem circular por todos os membros. Ninguém sobe sozinho, nenhum alvo será alcançado sem o esforço de todos. Herói
é todo o grupo.
Esta edição da Revista Comissão Mineira de Folclore usa a metáfora do Pau de Sebo para trazer à memória dos leitores, os inúmeros membros que, em diferentes momentos, despenderam
energia e inteligência em busca da prenda maior: insistir na atenção e estudo do saber viver em Minas Gerais. Obedece à iniciativa de nosso companheiro Antônio de Paiva Moura.
Nossa grande descoberta louvada na metáfora é que a encenação do pau de sebo é única em cada festa. Não é o mesmo na
Festa do Divino em Gouveia – MG, ou no povoado do Camilinho,
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também em Gouveia, ou em Taubaté, em São Paulo, ou em cada
festejo junino no Nordeste Brasileiro, ou na queima do Judas,
ou na Indonésia, ou na Malásia, ou em Santa Luzia, em Portugal.
Pau de sebo não é apenas um produto cultural, prèt a porter. Sua
apropriação na festa resulta de um saber fazer cada festa e sintetiza o esforço dos promotores da festa, a forma de compreender as relações locais, explicita conflitos de decisão para alcançar o prêmio, revela as ambições, desnuda o valor do trabalho
sujo para obter um objeto nobre, põe à vista de todos como a
comunidade opera.
Mais do que isto, o que se apresenta nesta edição merece soar
como manifesto do saber estudar Folclore. Em desenvolvimento à proposta de Antônio de Paiva Moura, exibem-se comentários sobre aqueles que, em dado momento, com ajuda de todos
os companheiros, trouxeram prendas lá do alto do pau de sebo.
O que significa que, foram escolhidos para coordenar o movimento dos folcloristas com o nome burocrático de “Presidentes”. Juntamente com os presidentes, a Assembleia Geral da
Comissão Mineira de Folclore deliberou que se destacassem
também os esforços de nossos veneráveis decanos, determinando como tais todos que já percorreram três quartos de século e souberam garantir sobrevida a nossa Comissão Mineira de
Folclore.
Para finalizar, vale fixar esta mensagem de Renato Almeida que
orienta a todos nós:
Vamos, antes de doutrinar, conhecer o povo,
compreendê-lo em sua sabedoria (...) E, conhecendo o
povo, é a nós mesmos que nos vamos conhecendo”.
José Moreira de Souza
Presidente da Comissão Mineira de Folclore
e-mail: folcloreminas@folcloreminas.com.br
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Camilinho em dia de festa
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O Pau-de-sebo
Raimundo Nonato de Miranda Chaves

A meio caminho entre a Capela de Nossa Senhora das Dores e a
residência de minha família, um amplo gramado no Camilinho,
município de Gouveia, a comunidade se divertia com a subida
no pau-de-sebo. Já se passaram muitos anos, o pároco padre
Luiz Barroso, alegre, sociável, brincalhão, gozador, mais para
humano do que para divino, estimulava a alegria da pequena
comunidade rural.
Organizei, então, diversas
brincadeiras: quebra pote,
corrida de sacos, ovo na colher, distribuí balas e amendoim para as crianças e, naturalmente, a subida no tal
pau-de-sebo. A comunidade celebrava a conhecida e
propalada festa de Santa
Cruz, sempre no dia três de
maio. Época de colheita
agrícola, época de fartura,
época de muita alegria.
Pão e Diversão!
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Logo de manhã, cortou-se um tronco de eucalipto, que, ao ser
descascado, com a seiva ainda correndo, já se mostrava, tremendamente, escorregadio. Não era suficiente. O tronco foi inteiramente coberto com unto. Dizia-se que o pau estava besuntado. Unto é uma mistura de sebo derretido – gordura bovina –,
com azeite de mamona; usado para conservação de peças de
couro dos arreios: laços, cabrestos, láticos. O pau-de-sebo, depois de fincado, estava a desafiar os jovens mais audazes, media
oito metros de altura, a seção, na ponta, com diâmetro de quinze centímetros. Importante, no topo trazia espetada uma
bandeirola vermelha com as notas presas por pontos de linha;
coisa como mil e poucos reais, em moeda atual.
A plateia, ansiosa, aguardava o desenrolar da peleja: pau-desebo vs os audazes. Cinco rapazes, dois mais robustos e três
franzinos e ágeis. Todos sem camisas e trajando velhas bermudas, que seriam usadas pela última vez. Ao final estariam
inaproveitáveis. O plano era construir uma coluna humana vertical, os mais fortes na base da coluna e os mais ágeis deveriam
se posicionar nas partes mais altas. Não era possível subir sem
apoio, o pau liso e besuntado escorregava como quiabo. Admitindo que a média de altura dos concorrentes, até os ombros,
fosse metro e meio; então a soma das alturas dos cinco daria
sete metros e meio e, o último, com o braço estendido, alcançaria a bandeira colocada a oito metros de altura. Caso necessário,
algum, qualquer um, poderia subir na cabeça do companheiro e
ganhar mais vinte centímetros. O mais forte da equipe abraçou
aquela meleca com nojo, movido apenas pelo interesse no premio; o segundo subiu nas costas dele e se posicionou abraçado
com a meleca; o terceiro, também, subiu com sucesso; o quarto
membro da equipe subia, já na altura do terceiro homem, percebeu apoio para um pé e meteu o dedão nele. Era o bolso de
traz da velha bermuda, que não resistiu ao peso do jovem, arrebentou-se o botão da braguilha, a bermuda desceu e surgiu uma
bunda muito branca. Isto não fazia parte do show, mas foi aplaudido com entusiasmo pela assistência. Escorregaram-se todos,
exceto o da base que já se encontrava no solo. O tal bunda bran-
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ca amarrou a bermuda, com uma embira que encontrou por ali
mesmo e se colocou pronto para continuar. O da base reclamava
os ombros doloridos, afinal eram quatro rapazes com peso médio de cinquenta quilos totalizando, então, duzentos quilos sobre seus ombros nus. Além do peso, a equipe levava, nos bolsos, areia e terra, com esperança que conseguiriam mais aderência naquela madeira escorregadia. Os pés com areia, sobre
os ombros suados, produziam condição desagradável, quando
não feriam. A solução era admitir mais um membro na equipe e
colocar dois na base, dividindo o peso entre eles. A turma não
queria jogar no escuro, observaram, mais uma vez a bandeirola
vermelha e tentaram identificar o valor das notas presas nela.
Eu temi pela desistência e gritei: Coloco mais cem na bandeira,
podem contar com isto! O candidato que surgiu para completar
a equipe era pequeno e magro, mas com jeito de muito esperto.
Ele estava sendo rejeitado. Você não aguenta! Interferi, novamente: coloquem o segundo na base e ponham o garoto novo
para último. Ele é ágil.
Depois de algumas escorregadas, mais algumas bermudas rasgadas, muito riso e muito palpite da plateia que interagiu com a
equipe de audazes, terminou, com sucesso a brincadeira do primeiro pau-de-sebo da festa de Santa Cruz de Camilinho.
Muitos anos se passaram sem a brincadeira do pau-de-sebo, eu
residia em Viçosa, recentemente, Serafim Moreira organizou
uma, celebrando a festa de São José, na comunidade de
Mandaçaia, próximo de Camilinho. Muito bem organizada, marcou uma ocorrência inusitada: Alguém lançou punhado de balas
sobre o gramado e a criançada caiu em cima. A idade das crianças
variava muito, era de “mamando a caducando”, para usar a expressão local. Uma senhora, saudável, vigorosa e bonita, na ânsia de apanhar balas pisou, inadvertidamente, na mão de sua
sobrinha. A sobrinha deu empurrão na tia; a tia agarrou o vestido da sobrinha, fazendo aparecer o sutiã; a irmã da sobrinha se
irritou e puxou a tia pelos cabelos; a tia, mais experiente, voltou-se e deu forte tapa na sobrinha intrometida; aí a coisa piorou, virou briga de cachorro grande, quando a mãe das sobri-
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nhas, portanto, irmã da tia se atracou com ela. As duas rolaram
pelo gramado, as pernas à mostra e as contendoras puxavam o
vestido da outra, depois, o seu próprio cuidando em se manter
composta. São Pedro, o santo das chuvas, abriu a torneira para
acalmar os ânimos, mas pouco adiantou ou pior, as lutadoras
agora saíram do gramado e rolavam na lama que se formara com
a chuva. Parte da plateia pensou que aquilo fazia parte do show
e não interferiu. Outra parte conhecia a turma do imbróglio percebeu que era questão de família e deixou rolar. Depois voltaram ao pau-de-sebo e tudo terminou conforme planejado.
Professor José Moreia, sociólogo, estudioso do comportamento
humano, vê na brincadeira do pau-de-sebo, uma forma de valorizar o trabalho em equipe. Realmente, se apenas um dos componentes falhar, o objetivo não será alcançado. Eu não tenho
condições de analisar, de interpretar comportamento humano;
sinto-me mais à vontade lidando com logaritmos, senos e
cossenos. No entanto arrisco-me a colocar algumas questões.
Por que brincadeiras e outras atividades tais como: Pau-de-sebo,
corrida-de-argolinhas, folia-de-reis estão se tornando, cada vez
menos frequentes, ou até mesmo desaparecendo?
Bem! São atividades típicas de pequenas comunidades rurais,
ou até pequenas cidades; cujas populações vem, ao longo do
tempo, diminuindo com a transferência para os centros maiores. Cada uma destas atividades exige a presença de um líder,
capaz de organizá-la. Pessoas com potencial para liderar podem
ser incentivadas, mas também tem-se que oferecer a elas apoio
e condições mínimas de trabalho. Há que considerar, que as atividades citadas ocorrem concomitante com celebrações da Igreja Católica, normalmente, no dia do padroeiro da comunidade.
Na maioria das comunidades o vigário se impõe como a maior
autoridade decisória, as decisões são autocráticas e impositivas
e, as ações são mais voltadas para o divino do que para o humano. A preocupação primeira é chegar aos céus, mas até lá tem-se
que viver aqui na terra, portanto os aspectos sociais, também,
são importantes, mas pouco considerados.
Os vigários são humanos e tem, cada um, sua forma de agir, e eu
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respeito isto. Estou tentando apenas entender o porquê de muitas brincadeiras, jogos e demonstrações em geral, estão se tornando mais escassas com o passar do tempo. Também quero
entender porque o sincretismo religioso não é generalizado.
Divinópolis, Santa Luzia celebram missa conga e missa afro. Onde
mais? Depende dos atores? Permitam-me citar alguns exemplos de padres com espirito mais humano e sem descuidar do
divino. O primeiro deles, já citei no inicio: Padre Luiz Barroso, já
falecido. Para iniciar a lista:

Padre Mauro Carvalhaes, conhecido como o Padre do Peixe, vinha conduzindo o Jubileu de Cemitério do Peixe de forma festiva, alegre, em contato permanente com o povo, estimulava as
Cavalgadas. As Cavalgadas chegavam de diversas origens, de
Gouveia a Fechados, de Presidente Juscelino a Congonhas do
Norte, de Vila Alexandre Mascarenhas a Costa Sena.

13

Todas eram recebidas pelo padre que rezava e as abençoava,
aspergindo água benta, sobre cavaleiros e cavalos. Padre
Carvalhais não é mais o responsável pelo Jubileu de Cemitério
do Peixe. Está afastado! Por que?
Frei Leonardo Lucas Pereira membro efetivo e atuante da Comissão Mineira de Folclore.

“Na escadaria da igreja, o cântico. O capitão do terno
Moçambique entoa o lamento do negro que quer assistir à missa
do lado de dentro. Canta ao celebrante que abra a porta. A igreja
(que um dia lhe foi negada) abre-se para a entrada de todos e
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para a beleza da missa conga, que abençoa as bandeiras e legitima a manifestação de religiosidade popular do congado. O caudal de fé ganha curso intenso, e os ternos hasteiam os mastros
de seus respectivos santos. Do chão aos céus, reforçadas pela
santificação dos ritos da missa conga, suspensas, as cores e as
imagens religiosas refazem o cordão do religare por meio de um
catolicismo sincrético e de raiz popular.”
Texto transcrito do livro Tambores do Céu O congado no Oeste
de Minas, de Cyro José e João Novais. Reverência de Frei Leonardo, o celebrante da Missa Conga e Capitão-Mor. Precisa escrever mais?

Mais um exemplo de atenção à comunidade. Informação de Sebastião Breguez, no facebook e em www.folcloreminas.com.br
Jubileu/Romaria de Santa Luzia. MG. Missa Sertaneja. Igreja de
N S Rosário. 6 dezembro 2015, com leilão beneficente em prol da
festa. 10 bezerros, 4 leitões, galinhas, patos, cesta de legumes
diversos, cestas de frutas, cestas de bolos, biscoitos e quitandas
Que dizer de Frei Franciscus Henricus van der Poel? Nome de
nobre, falando a língua holandesa foi mandado a evangelizar o
Vale do Jequitinhonha. Hoje, é o maior conhecedor da gente e
dos costumes do Vale. Não só do Vale como demonstra na sua
obra maior: Dicionário da Religiosidade Popular. O dicionário
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inicia com o verbete: A.M. Letras iniciais da mais tradicional saudação à mãe de Jesus “Ave Maria” e termina com o verbete:
Zuninga, na Ubanda nome de cachaça. O mesmo que marafa ou
marafo. Entre os dois verbetes: Um mundo posto num livro, palavras de Carlos Rodrigues Brandão, que escreveu a Apresentação da obra.
Permito-me transcrever a dedicação da obra, porque encaixa
perfeitamente na ideia que estou tentando transmitir: “Ao mestre da folia e companheiros, aos rezadores e benzedeiras, às
pastorinhas e ao “velho”, aos cristãos e mouros da cavalhada ao
almirante aos marujos da chegança, às dançadeiras e tocadores
de São Gonçalo aos festeiros, leiloeiros e mordomos de bandeira
e mastro, aos congadeiros, aos reinados do rosário de Maria,
aos capitães e oficiais, aos caboclinhos, aos que em junho festejam Santo Antônio, São João, São Pedro, São Marçal e a Senhora
Santana aos romeiros de Aparecida do Norte, do Círio de Nazaré
do padre Cícero de Juazeiro, aos devotos da Santa Cruz e do Senhor do Bom-Fim às caixeiras e à tribuna do Divino Espírito Santo
aos penitentes e aos encomendadores de almas ao santeiro e à
bordadeira do sagrado aos pagadores de promessas às erveiras
e raizeiros, aos pajés, caciques e seus povos, aos filhos de
Nzamabi, às zeladoras mães de santo, aos pais de santo, aos
ogãs e aos filhos de santo, às lideranças populares da luta pela
sobrevivência, pela igualdade e pela terra aos contadores de his-
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tória de índios e escravos, dos antepassados do Brasil mestiço
enfim, a todos os praticantes da esperança num Deus compassivo e libertador de seu povo”
Do Vale do Jequitinhonha, Frei Franciscus Henricus voltou como
Frei Chico que, durante as reuniões da CMFl, sempre intervém
de forma lúcida nas discussões e ao fim nos alegra a todos com

seu violão e suas modinhas. Quase sempre na companhia de
Rubinho do Vale e Carlos Farias.
Ainda devo comentar um nome: Dom Edson José Oriolo dos Santos. A informação m’a proveu José Moreira de Souza que gravou
pequeno filme, cerca de um minuto, pouco mais, em Pinhões,
Santa Luzia, no dia 11 de outubro A comunidade celebrava a
festa de Nossa Senhora do Rosário, celebrante Dom Edson José
- bispo auxiliar de BeloHorizonte.
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Mais uma lição de mestre Moreira: “No programa diz: “Solene
Missa Conga” coordenada pelo Grupo Cores em Cristo. Pelo que
vi, não era Missa Conga, mas “Missa Afro” muito original
com sotaque “Angola” A Missa Conga tem ritual mais ou menos
padronizado e foi criada por Romeu Sabará e o padre Nereu,
com apoio do padre Massoti. As missas ditas “Afro” tem uma
grande variedade, algumas estão mais para o candomblé”.
Moreira, captou, no filme, a cena das oferendas. As pessoas que
participaram das oferendas se aproximavam do celebrante, em
fila indiana, com passos ritmados, à direita e à esquerda, numa
dança cadenciada, movimentando as oferendas e cantando com
a plateia. No final da fila, dois homens transportavam, sobre os
ombros, um balaio surpresa; ajoelharam-se em frente ao
celebrante que retirou do balaio e elevou os braços aos céus
carregando uma linda criança negra. A oferenda final, parecia o
Kunta Kintê do filme Raízes. Difícil descrever a cena, veja o filme
no website folcloreminas.com.br, agenda dezembro 2015.
Assim reuni um grupo de sacerdotes que tem sensibilidade e
respeitam os hábitos, os costumes, enfim a tradição e cultura
popular. Respeitam os cultos afros e participam deles. São acessíveis, ouvem e compreendem as manifestações populares. Feito
isto volto ao início do artigo: o velho e bom pau-de-sebo. Com
ele nos divertíamos na comunidade Camilinho, no três de maio,
durante a festa de Santa Cruz. A centenária festa de Santa Cruz
teve início no final do século XIX, quando meu bisavô Antônio
Francisco Pinto Mundéu fincou uma grande cruz de madeira no
pedestal em frente à sua residência. Algum tempo depois, em
1916, meu avô construiu e doou à Arquidiocese a Capela Nossa
Senhora das Dores. Celebrava-se a festa, sempre no dia três de
maio. Ali a comunidade recebeu Dom Serafim Gomes Jardim,
Dom João de Souza Lima por diversas vezes, e, mais recentemente, Dom Serafim Fernandes de Araújo, então Cardeal. Ninguém questionava a data da festa, três de maio! eis que surge,
nos tempos modernos, por volta de 2010, a intervenção do vigá-
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rio da paróquia: “De ordem superior, a festa de Santa Cruz de
Camilinho será transferida para o mês de setembro, quando a
Igreja celebra a Exaltação da Santa Cruz”.
Epa! Qual o problema seu vigário?
Há cem anos a comunidade celebra a festa no dia três de maio.
Reza a lenda que Santa Helena, mãe do imperador Constantino,
também santo, viajou a Jerusalém em busca da cruz em que Jesus foi crucificado. Consta que ela descobriu a cruz no dia 3 de
maio de 326, portanto estamos celebrando este acontecimento,
conhecido como Invenção da Cruz. Continua a lenda: Heráclito
venceu os persas em 630, e o imperador recuperou as relíquias
da Cruz, que foram solenemente levadas para Jerusalém. Desde
então a Igreja celebra neste dia 14 de setembro o dia do Triunfo
da Santa Cruz ou Exaltação da Santa Cruz. São dois acontecimentos distintos, ambos com o crédito que se dá às lendas. Lenda
por lenda a comunidade de Camilinho escolheu, cem anos atrás,
celebrar a primeira. E mais, a Reforma de 1960 retirou do calendário tradicional a celebração Invenção da Cruz, agora, em 2010,
cinquenta anos depois, o senhor vem nos imputar a mudança. O
crime já prescreveu!
O vigário permaneceu irredutível. Celebrou a festa em outubro,
não conseguiu comparecer no 14 de setembro. Comparecimento pífio de fieis. Depois, o padre assumiu a direção de outra
paróquia e voltamos à carga sobre seu substituo, que deu uma
de Salomão: Celebrar a festa no mês de maio, homenageando
N.S. das Dores. E assim se fez! E as tradicionais brincadeiras:
pau-de-sebo, quebra pote e outras, não voltaram mais.
Vida longa ao Papa Francisco que assumiu: “vai mudar esta visão
do Vaticano centrado em si enquanto negligencia o mundo à sua
volta”.
Para constar, consultei o Dicionário da Religiosidade Popular de
Frei Francisco. O verbete Santa Cruz, não faz referência a datas.
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O vebete Santa Cruz de Generosa, na cidade de Paraty, RJ, a festa
sempre foi celebrada em 3 de maio. O verbete Santa Cruz dos
Milagres, no município do mesmo nome, antigamente São Felix
do Piauy, PI, a festa é celebrada no mês de setembro.

Morro do Camilinho, acesso para o povoado do Camilinho a partir do
Registro de Contagem do Galheiro, onde se iniciava a Demarcação do
Distrito Diamantino
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O USO DO PEQUI E DO PEQUIZEIRO NO
SERTÃO
Palestra do Dr. Hermes de Paula
no dia 23/8/72, como
encerramento da Semana
Folclórica patrocinada Comissão
Mineira de Folclore.
O pequizeiro é uma árvore sul-americana da familia das
cariocaracae, gênero cariocar, do qual se conhecem cerca de
doze espécies; focalizaremos neste relato apenas uma espécie –
Cariocar Brasiliensis, grandemente encontrada no norte de Minas
em estado nativo. Outras espécies florecem na Bahia, Brasil Central, Amazonas (Cariocar vilosum), Guianas.(Cariocar muciferm), Colômbia (Cariocar amigdaliferm), etc.
Trata-se de uma árvore frondosa, de folhas verde-escuras, ásperas,
ovais, tendo doze centímetros no maior diâmetro e seis no menor,
cujas bordas são picotadas sinuosamente e.prendem-se ao caule
aos grupos de três em três.
O porte da árvore varia com a qualidade do terreno. Em zonas áridas, os pequizeiros não passam de arbustos -1 a 2 metros; nos
terrenos férteis, ele atinge proporções maiores, alcançando tamanhos colossais na Amazônia ( 30 metros de altura e seis metros de
circunferência no tronco).
Aqui mesmo em nossas chapadas, alguns exemplares saem do
padrão - pequizeiros com grande altura e extensa e frondosa copa,
chamando a atenção de todos que por ali passam. Seus galhos são
tortuosos e ramificados, envolvidos por uma grossa e rugosa casca,
com recortes profundos. Gualquer que seja seu tamanho, o
pequizeiro produz boa sombra.
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Há arvores mais acolhedoras do que outras; a mangueira, por exemplo, proporciona uma sombra extraordinariamente agradável; não
somente por interceptar os raios solares, mas - parece-nos - de suas
folhas volatilizam essências aromáticas e calmantes, que produzem bem-estar físico e tranquilidade ao espírito. Assim, também
repousante é a sombra do pequizeiro, acolhedora, constitui sempre um convite ao caminheiro fatigado pela canícula.
Como dissemos linhas atrás, alguns pequizeiros
adquirem altura fora de série, sobressaindo muito acima de seus
companheiros de sítio; servem de ponto de referência para encontros e descanso; alguns tornam-se topônimos,
Em Januária, segundo nos contou o nosso amigo Saul Martins, há
um desses grandes pequizeiros conhecido pelo nome de Peguizeiro
dos ovos. É que alguém tendo sido informado por alma do outro
mundo sobre a existência de um tesouro ali enterrado, pôs conforme o costume, debaixo da árvore, grande quantidade de ovos para
alimento das almas famintas. Peregrinos por ali passaram logo após,
vendo a ninhada, deram logo um nome – Pequizeiro dos ovos, nome
pelo qual ficou sendo conhecida a região.
Em Rio Pardo de Minas, nos informa o Dr. Paulo Costa, existe
um pequizeiro. de tamanho incomum; à sua sombra abrigam
cerca de cem reses. Ali é pouso certo de tropas e boiadas.
Pastoreio - ficou sendo seu nome e de toda a região.
Aliviá defunto. - Este famoso pequizeiro está localizado no
mumicípio de Coração de Jesus. Seu nome é devido a um fato
interessante; ali costumavam descançar as redes de defunto
com demanda ao cemitério da cidade. Depois de tomarem
um gole de pinga e um pequeno repouso, praticam um velho
costume...
Vejamos como nos conta o fato, o Dr. José
Prudêncio de Macedo, advogado, poeta e folclorista.
“Velho Pequizeiro Do folclore norte mineiro, para o Dr. Hermes de Paula”
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Existe um velho pequizeiro na estrade e diz
o povo que ele é mal-assombrado, tem no seu grosso tronco
velha cruz gravada que o ingênuo sertanejo olha amedrontado.
II
Se morre um lavrador, na vila é sepultado e a
rede que o transporta é sempre carregada pelos amigos e
vizinhos do finado, que oconduzem para a última morada.
III
Todos vão carregando a rede tão pesada nos
seus ombros, a pê e andando bem ligeiro para chegarem mais
depressa ao pequizeiro que fica situado ao meio da jornada.
IV
E já naquela altura pouca gente aguenta, pois
o cadáver já parece mais pesado por tal motivo se afirma e se
sustenta que o peso do difunto é só pecado.
V
Mas sabem todos como resolver o assuntos um parente mais
chegado do morto prescreve dar-se uma surra de porrete no
difunto; para ser perdoado e ficar mais leve.
VI
Debaixo da sombra do velho pequizeiro é que
o difunto conduzido é surrado. Só assim o cançado condutor
roceiro o pode conduzir mais leve... perdoado.
VII
Dizem, quem passa por ali à meia noite ouve
gemidos de gelar o coração... Ouve o som fofo das pancadas,
ouve o açoite na negra escuridão. Plufe, plufe... Perdão... o...
o.
0 Dr. Veríssimo Santos, pai de nosso velho amigo Dr. Francolino
Santos, fazendeiro no município de Cocos, na Bahia,tinha um
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frondoso pequizeiro à porta da sede e viam-se no tronco da
á r v o r e n u m e r o s o s p r e g o s . E l e explicava aos q u e
perguntavam, a razão daqueles pregos. “Quando empresto
dinheiro para um analfabeto tomo o pequizeiro como
testemunha e mando o devedor bater um prego no tronco
do pequizeiro; quando a dívida é saldada, o próprio devedor
encarrega de arrancar o seu prego. Esses pregos aí são dos
caloteiros ”
De todos os pequizeiros entretanto, o mais
celebre é o de Lagoa Santa, em cuja sombra está o túmulo
do Dr. Lund, que veio para Minas ainda jovem à procura de
cura para seus males de uma doença pulmonar; aqui ele se
curou comendo pequi e pode assim prestar inestimáveis
serviços ao Brasil e ao mundo, nunca porém se esqueceu
do pequizeiro. No “Estado de Minas” de 11 de setembro de
1966, lê-se o seguinte comentário. ‘“Numa pequena Campa particular, em Lagoa Santa, repousam os restos
m o r ta i s d o D r. Pete r Wi l h e l m L u n d ” , d e b a i xo d e um
frondoso pequizeiro. À sombra dessa árvore bi-centenária
costumava o sábio dinamarquês ler e descansar. Sua
afeição pelo logradouro era tão significativa, que em vida
o adquiriu para servir-lhe, quando morresse, de repouso
permanente. E foi nesse sítio em pleno cerrado mineiro ,
cuja fauna e flora eram a razão de seus estudos científicos,
que o pai da Paleontologia Brasileira baixou à sepultura a
25 de março de 1880, aos setenta e nove anos de idade.
O fruto do pequizeiro é o pequi, pequiá pequirama. Em
nossa região (Minas, Bahia, Brasil Central) o nome é pequi
com e na primeira sílaba, em outros lagares usam a grafia piqui
com i. A árvore é nativa e seu fruto foi batizado pelos índios,
que eram muito objetivos em suas denominações. Em
nheengatu py é pele ou casca e quya é sujo, espinhento.
Donde afirma Teodoro Sampaio, piquia, piqui ( py-quya)é
casca suja . Realmente a casca do pequi parece suja. Há
também a possibilidade de o “ i” do pequi funcionar como
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diminutivo, a exemplo da palavra itai - pedra pequena.
Assim, pequi seria diminutivo de pequiá - pequiá pequeno
ou pequiá mirim quem conhece os dois frutos sabe disso o
pequi é na realidade bem menor do que o pequiá, embora
m u i t i s m o m a i s s a b o r o s o . E s s e s f r u t o s d e c o r verde
acinzentado, parecendo - sujos, esferóides ou lobulados,
variam de tamanho conforme a quantidade de caroços
neles contidos, de um a três. A casca tem meio centímetro
de espessura e os caroços têm o tamanho de um ovo pequeno
de galinha, mas de cor amarela viva; deles exala um perfu
me agradabilíssimo para nós sertanejos e enjoativo para
quem só os conhece depois de adultos. A cor amarela
constitui uma camada de um a três milímetros de espessura,
que envolve o caroço e é a principal parte comestível do
fruto. Ainda fazendo parte do caroço, mas imediatamente
abaixo da polpa, encontra-se uma camada de espinhos, que
separa a polpa da castanha ou bala; esta de fino sabor e
aroma, bem melhor tolerada por estranho.
A polpa amerela foi bem estudada por M.Conceição Carvalho e
Osmar Novais Burger, os quais encontraram o seguinte
percentual - Plotidios- 2,65 gr. Lipídios - 10,0 gr. Glicidios 6,7 gr,
- Cálcio 0,049 gr. - Fósforo 2,208 gr. - Ferro 1,39 mgs Cobre 0,249
mgs - Vitamina C 12,0 mgs - Diamina 29,1 mgs - Ruboflavina 463
mgs - Ácido nicotimico 387 mgs - Caroteno 120.000,00 mgs. Vitamina A 200.000 u.i. Em termo de comparação com outros
frutos os autores citados chegaram à seguinte conclusão:
1. E o fruto mais rico em vitamina A conhecido
2. Em roboflavina é igual a gema do ovo
3. Em tiamina seu teor é igual ao do caju, morango, genipapo e
mamão.
4. Seu teor proteico é igual ao do abacate, das bananas ouro e
prata.
5. Quanto às gorduras figura entre o abacate, açaí e buriti
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6. No açúcar é comparável à uva e à jaboticaba.
7. Em cálcio aproxima-se do caju, maracujá e lima.
8. Em ferro é quase igual ao tomate.
9. Em cobre equivale ao amendoim, figo e uva.
Trata-se portanto de um alimento extraordinário e que produz
por conta própria, abundantemente, sem cuidados agronômicos, sem pragas; e em zona pobre, um verdadeiro maná celestial.
Inacreditável onde suas raízes vão buscar tanta substância.
O óleo da parte amarela e da castanha são largamente usados na alimentação do homem do campo nas
entressafras.
O pequizeiro é uma árvore dos cerrados, das
chapadas - nasce, cresce, frutifica, apesar das hostilidades da
terra e dos homens. É como as aves do céu, dos peixes nos rios,
como as pastagens nativas, como todos os frutos silvestres. Não
tem dono certo; dono é quem o colheu, caçou ou pescou-o. “É
tempo de pequi, cada qual cuida de si” - velho ditado sertanejo.
Por isso é que quando o pequizeiro começa a soltar os frutos, os
campos se povoam de mulheres, homens e crianças. O convite
se espalha - Vamos nos pequi?
Uma festa contínua, a colheita do pequi. Os moradores próximos dos pequizeiros levantam cedo - três, quatro horas da madrugada. Os frutos sazonados caem durante a noite. Um
pequizeiro pode produzir até seis mil frutos, que vão amadurecendo paulatinamente e caindo... Quem chega primeiro pega
maior número. Há quem emprega certos ardis para afugentar os
concorrentes. João Cocá, por exemplo, morador nos Matinhos,
que podia se chamar pequilândia, é mestre em imitar rastros de
onça nos areais e conta mesmo que viu a gata rondando...
Algumas familias, porque morando distante,
mas bem integradas no ciclo do pequi, mudam-se com armas e
bagagens para dentro do pequizal, improvisando moradias de
palhas de pindoba. E ali permanecem toda a safra, de janeiro a
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março, realizando toda a série artezanal do pequi – colheita,
venda do fruto no mercado, produção do óleo da polpa, extração de castanha para paçoca e óleo brando, fabricação de sabão
– três meses de atividade alegria e fartura.
A caça de pombos, codornas, perdizes e tatus
é aí mesmo e, se há um rio próximo a pescaria de piau está
garantida com os filhotes dos pequi nos servindo de iscas - uma
tentação para o paladar daqueles vorazes escamosos,
0 pequi é comida cozido com sal; roído é o termo certo, por que tem de se respeitar os espinhos, sempre
prontos a penetrar na língua dos incautos apressados ou ignorantes - uma advertência divina, demonstrando que na natureza não existe somente o belo e o bom, mas também o ruim e o
horrível. A farinha de mandioca é o acompanhante ideal para
se comer pequi.
Há famílias líderes entre os apanhadores de
pequi, que promovem uma verdadeira festa na abertura da temporada, inicio da safra. Todos os vizinhos são convidados. Uma
mesa grande é coberta por uma toalha branca de algodão e sobre a qual se despeja uma quarta de farinha de mandioca, formando uma pirâmide, o pequi é servido em gamelinhas. Cada
um vai apanhando um pequi; passando-o no monte de farinha
e vai roendo. Antes, porém, já se tomou umas boas talegadas
de pinga. Isso é à guisa de aperitivos. O almoço vem depois arroz com carne de sol e pequi - é o prato único. Mais tarde umas duas OU três horas depois, vem a merenda - passoca de
pequi com café.
A passoca é composta de castanhas de pequi,
rapadura e farinha de mandioca pisadas no pilão - uma delícia. E
que alimentão. Apesar de engordurado é um prato de fácil digestão. E por falar em digestão. Às vezes há abuso na ingestão
do pequi e a digestão se torna lenta. Todos conhecem o remédio - chá das folhas do pequizeiro ou a própria castanha, poderosos digestivos. Pode-se comer pequi à vontade, comendo logo
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depois três castanhas, a digestão está garantida similia similibus
curantur. Semelhante às três cascas de jaboticaba.
Para extracão do óleo, cosinha-se o pequi em
grandes taxos ou panelas. Os pequis cosidos são pisados no
pilão para soltar a polpa; depois de tudo diluído nágua, volta ao
fogo e a gordura sobrenadante é colhida por meio de conchas e
depositada em separado. A massa restante, ainda muito rica
em gordura, mas de difícil separação por esse processo primitivo, é armazenada à parte para, no fim da safra, ser aproveitado
na obtenção de sabão, as cinzas do pequizeiro e das cascas do
pequi são riquíssimas em potassa. Por isso é que o sabão é a
ultima etapa do aproveitamento do pequi, pois há nessa hora
grande quantidade de cinza, em consequência da produção de
óleo, que dá uma excelente decoada ou lixivia para a
saponificação. Assim, tudo é aproveitado é nada é comprado.
O óleo obtido da polpa é também amarelo e
tem todas as características do fruto; excelente para culinária;
usado ao natural serve como tempeiro ou molho; o sabor, assim
como a cor, podem ser eliminados pela fervura intensa, tornando o óleo em condições de ser tolerado por qualquer pessoa. Da
castanha ou bala obtém-se também um óleo branco e bastante
mais suave do que o da polpa, empregado também na culinária,
para margarine; excelente como tônico capilar. Ambos os óleos
citados, apresentam-se sólidos, como manteiga, na temperatura ambiente; em dias de calor intenso, eles se liquefazem.
Parte da safra do óleo obtida é vendida e
parte guardada para uso doméstico no correr do ano.
O fruto tem 7 destinos:
1. Venda avulsa no mercado
2. Uso como alimento no campo
3. Extração do óleo da polpa e
da castanha
4. Extracão da castanha
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5. Fabricação de licor
6. Venda por atacado aos fabricante de licor
7. Fabrificação de sabão
Após a retirada da massa amarela do pequi, partem-se os caroços com facas, e retiram-se as castanhas - tão saborosas como as
de caju. Conservam-se por longo tempo e podem ser aproveitadas para obtenção de óleo e como alimento, seja ao natural,
seja como passoca. O licor de pequi é o produto melhor aceito
do pequi; seu sabor é internacional, apreciado por todos. Montes Claros e Curvelo se degladiaram durante anos em torno do
licor. Dois farmacêuticos, um de cada cidade, lançaram simultaneamente no comércio, um tipo de licor de pequi. 0 licor de
Curvelo era feito inicialmente de essência ou alcoolatura e açúcar de Hamburgo, branco e cristalino - chamava-se Brasil Cristal.
Sua propaganda baseava na cor clara,cristalina. O licor de Montes Claros era feito de tintura, conservando a cor natural do fruto. A propaganda era: diferente: “o licor montesclarense de
pequi”, além do sabor e do aroma, possui, todas as propriedades do fruto”. Essa disputa permaneceu empatada até que em
1922, veio visitar Minas Gerais -Alberto 1º, Rei dos Belgas; e no
cardápio foi introduzido o licor de Pequi de Curvelo. O Rei bebeu o licor e gostou, fez rasgados elogios. Curvelo ganhou oficialmente a guerra do licor. Nós de Montes Claros, entretanto
não nos conformamos - “não houve confronto”, resmungava o
farmacêutico Fróis Neto. O tempo passou. Muitas águas passaram debaixo da.ponte, as palavras do Rei o vento as levou e a
disputa serenou. Apesar disso, aí ainda estão os dois tipos de
licor pequi - cada um melhor do que o outro, depende de quem
o bebe - se Montesclarense ou Curvelano.
Na verdade, em uma análise desapaixonada, ambos os licores
são excelentes, pois sendo artezanato possuem aquele ingrediente de valor inigualável - a alma do artezão
É voz corrente que o pequi é quente e excitante, afrodisíaco
mesmo. Por isso providencianos a pesquisa e dosagem da Vi-
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tamina E, na polpa amarela e na castanha. Resultados ausência
de Vitamina E. Como explica a tradição popular? Nossa hipótese é a seguinte: Grande parte dos apanhadores de pequi é gente subnutrida; com todas as funções deficitárias. Durante a safra de pequi, alimentando-se bem, todo o organismo se revigora. Uma cousa porém é certa - o pequi é a anti-pílula; não se
encontra casal estéril na região dos pequizeiros, pelo contrário
- as famílias são prolíferas, sendo notável o número de prenhez
gemelar. O pequi suprime a deficiência “generandi”. Teria alguma identidade entre o corpo amarelo ou seu hormônio, a luteíne
o nidificador do ovo recem-formado com a substância amarela
do pequi? Seus efeitos seriam semelhantes? O pequi agiria
então como corretor da deficiência hormonal luteínica.
Essa fama de facilitar a gravidez vem de longe.
No diário do nosso imperador D. Pedro II, sobre sua visita a
Cachoeira de Paulo Afonso em 1859, há o seguinte registro “O
meu guia foi um fulano de tal Calaça (Manoel José Gomes) conhecedor deste sertão até Joazeiro e dos Cariris Novos, onde
segundo me disse, as mulheres emprenham na estação do
pequi, excelente fruta, mas algum tanto enjoativa por causa do
aroma”. Câmara Cascudo também fala sobre o pequi - “a tradição de certas frutas facilitam a fecundação humana, ocorre no
sertão do São Francisco com o pequi. Creio a tradição explicarse pelo comércio durante a colheita desses frutos, facilitando a
promiscuidade”(Em todos os trabalhos coletivos no campo -na
colheita do café, nos mutirões há essa aproximação social, na
colheita do pequi há maiores facilidades ainda, porque as famílias passam a noite em plena convivência. Cabe melhor para o
pequi aquela quadrinha maliciosa sobre o café:
Quem tiver filha donzela
Não mande apanhar café
Se for menina volta moça
Se for moça volta muié
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A noticia dessa propriedade do pequi chegou
até a França. Há tempos um prefeito de Montes Claros, o saudoso médico Dr Santos, recebeu de uma parisiense uma carta
solicitando uma muda da maravilhosa árvore brasileira - pequi que tem a propriedade de combater a esterilidade feminina,
por ela ser casada há 8 anos sem filhos e sem esperanças na
medicina científica. Ele, o Dr. Santos não dispondo de mudas
de pequizeiro e achando ser dificil aqui o transporte em boas
condições, enviou à estéril e ansiosa francesa uma caixa de licor
de pequi, possuidor das mesmas propriedades do fruto e para
pronto uso; sem a espera da frutificação até certo ponto duvidosa.
Não tivemos conhecimento dos resultados.
O pequizeiro tem a madeira trançada e resistente. É largamente empregada para carga (resiste bem à
humidade), em fabricação de gamelas, pilões, colheres de pau,
rodas de carro e carroça, armação para cangalhas, carrancas para
canoas do São Francisco e uma série de artesanatos de madeira.
Raspando a entrecasca do pequizeiro obtém-se um pó fino - pó
de pequi - também chamado “pó de mico”, de grande poder
urticante, produzindo intensa coceira quando em contado com
a pele. Era muito usado, como brincadeira de péssimo gosto, em
salões de baile e igrejas.
As raízes do pequizeiro são riquíssimas em rotenona, sendo por
isso, grandemente usadas em pescarias de lagoas e pequenos
rios represados. As raizes são socadas no pilão e batidas na
água; dentro em pouco os peixes sobem, meio tontos e facilmente apanhados. É um timbó.
A casca do pequi tem, pelo menos, três utilidades; .
1. - Produz cinza com grande teor de
potasso;
2. - Constitui uma excelente torta para
o gado;
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3. - Serve para tingir roupas; de cinza,
claro até o preto.
O pequizeiro é positivamente a árvore maravilhosa; dele tudo se aproveita. Eis como nos respondeu, uma
velha senhora de Rio Pardo de Minas, a quem pedimos para nos
escrever sobre as utilidades do pequi: “Do pequi - a massa do
pequi quase toda é óleo. Este depois de apurado com pouco
fogo até ficar igual neve é uma delícia para biscoito de toda espécie; a castanha tirada o coco, pilada, dá muito óleo. Este óleo
é curativo nas tosses crônicas. Esta castanha queimada é uma
cinza muito forte. A casca do fruto cozida, dá uma tinta preta
com que se tinge roupas; enxugando e molhando até tomar a
cor desejada. A madeira é ótima para lenha. Das folhas ainda
não descobrimos a vantagem; é provável que tenha algum valor, pois a árvore é santa... eu que diga...
O sertanejo adora o pequi e conta em prosa e
verso suas virtudes. Os versos a seguir foram por nós colhidos
em Taiobeiras, cantados ao som da viola:
Louvação ao Pequizeiro
Dá licença, minha gente
Preu falar do pequizeiro
Uma arve do sertão
Natural dos tabuleiro
É uma arve muito grande
Do tamanho de um pinheiro
Nativa em Minas Gerais
Para orguio dos mineiro

32

Produz uma fruta amarela
Que exala grande cheiro
De sabor muito agradave
Dispensa qualquer tempeiro
A madeira é muito boa
Para cercar os terreiro
O óleo da castanha
Ê excelente pro cabelo
Com a casca tinge roupa
E transformada em cinzeiro
Serve pra fazer sabão
Nas casas dos roceiro
A flor produz muito mel
E um perfume arengueiro
As abeia leva tudo
Prá formar o seu celeiro
O óleo é bom prá comida
E também pro cándieiro
Serve prá fritar biscoito
E é um bom salmeiro
É até fortificante
Muito medicamenteiro
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Dele a emulsão de pequi
Conhecida no mundo inteiro
Aparece no corre-corre
De dezembro prá janeiro
O mundo é dos mais esperto
E dos que chega primeiro
Quando é no mês seguinte
Isto é, em fevereiro
Ninguém queixa de miséra
Todo mundo tem dinheiro
Da fruta faz um licor
Procurado pelos festeiro
No dizer dos intindido
O pequi é casamenteiro
Culinárias
1. - Pequi ao natural. Cosido com sal e servido com farinha de
mandioca;
2. - Arroz com carne de sol e pequi.
Modo de fazer: A carne picada é apertada na gordura e os
tempeiros necessários, Junte-se o arroz e logo depois os pequis.
Usar panela grande para dar espaço, onde o arroz cresça, com
bastante água; o arroz deve ficar mole e gordo.
3.- Pasteis de pequi.
Dois quilos de fubá, seis ovos, um quilo de carne fresca,
uma folha de louro, um molho de salsa, uma colher das de
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chá de noz moscada raspada, um quilo de banha, alho, pimenta malagueta, pequi cosido ou curtido, cebola, pimenta de reino, raspa de mandioca.
Modo de fazer. Põe para ferver um tanto de água com um
pouco de sal e gordura. Depois de boa fervura, juntar vagarosamente o fubá, sempre mexendo bastante para não
encaroçar. Deixar cosinhar bem, despejando em seguida
em uma vasilha com um pires de raspa de mandioca ou
goma. Depois de frio, adicionar os ovos, amassando bastante até ficar no ponto de fazer as capas, pondo-se o seguinte enchimento, carne fresca passada, na máquina, apertada em gordura quente com sal, alho, urucú; depois de
bem refogado, juntar os outros tempeiros, inclusive raspa
de pequi, passando tudo novamente na máquina, confeccionando finalmente os pasteis na forma usual.
4.

- Doce de pequi (polpa)
Ingredientes: 60 pequis e um quilo de açúcar.
Modo de fazer: Cosinhar os pequis, raspar a massa e passar
na peneira. Juntar água à vontade. Levar ao fogo com açúcar, quando der ponto de corte,despejar na táboa.

5-

Doce de castanha de pequi: Passar as castanhas de pequi na
máquina. Fazer o doce como doce-de-leite comum. Quando o doce der ponto de corte, juntar a massa do pequi.

6.
Pé-de-moleque: Fazer o doce conforme se faz com amendoim. No final junte as castanhas de pequi como se fosse amendoim.
7. - Sorvete, picolé, refresco, etc. : Usar o leite com as castanhas
batidas no liquidificador.
8.- Passoca de pequi: Castanhas de pequi, rapadura e farinha
de mandioca. Juntar tudo e bater no pilão.
9. - Licor de pequi (fórmula caseira): Colocar os pequis em um
vidro de boca larga; juntar álcool comum até encher os
interstícios entre os pequis até a boca. Fechar bem fechado.

35

Deixar passar quinze dias, agitando o vidro de vez em quando.
Quando quizer fazer o licor, junte 20% dessa tintura a 80% de
calda de açúcar.
Antes de terminar desejamos afirmar que o
pequizeiro se frutifica normalmente de janeiro a março. Vez
por outra dá uma carga temporona de julho a agosto, como aconteceu neste ano. Foi em um ano de safra temporona que um
cego foi chegando ao mercado de Januária e sentindo o cheiro
penetrante do pequi. Foi prescrutando, apalpando, até chegou
junto ao balcão de pequi e pediu uma esmola, esperando ser
obsequiado com uns pequis. Ficou por ali na esperança de ser
visto. A freguesia era muita e o vendedor não deu pela presença
do cego. Os fregueses iam chegando , compravam pequi e saiam. No fim de uma hora de espera, o cego resolveu apelar para
a música e cantou:
Cidadão me dê uma esmola
Não precisa ser dinheiro
Pode ser uns três pequi
Que estou sentindo pelo cheiro
Tenha dó do pobre cego
Que chegou aqui primeiro.
Aguardou o efeito da música. O homem continuava a atender a freguezia sem se encomodar com o cego que
perdeu a esportiva e cantou mais alto:
Januária, terra boa,
Terra de moça bonita
Muito peixe e parati
Mas, ao redor de sete légua
Tem nada fio de uma égua
Que nega a gente um pequi.
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Nota Final - Falamos em artezanato de madeira do pequizeiro. Não nos foi possível trazer essas peças.
O artezão só emprega madeira seca de
pequizeiros mortos naturalmente; ninguém derruba um
pequizeiro no sertão; seria suprimir sua fonte de rendas e dos
alimentos em região de pobreza Um pequizeiro seco é guardado avaramente para aproveitamento nos momentos necessários.
Estamos falando que ninguém derruba um
pequizeiro em plena vitalidade; esse ninguém se refere ao habitante da região, os homens de tradição pequizeira. Há, porém, desonrosas exceções, são os fazedores de carvão. Essa gente
não tem alma. Está fazendo uma devassa; já arrasaram com os
cercados de Curvelo, Corinto, Várzea da Palma, Jequitai e estão
tentando o mesmo em Montes Claros. Nossos campos - verdadeiros pomares, onde nascem dezenas de árvores frutíferas,
fonte de riqueza popular - estão sendo transformados em carvão.
E a Polícia Florestai assiste de camarote esse
crime.
No final dessa semana do povo, semana folclórica, faço um apelo às autoridades estaduais e federais: salvem nossos campos e cercados das garras dos carvoeiros. É a
despensa do pobre que está ameaçada.
[Cópia cedida a Luiz Fernando Vieira Trópia por
Maria de Lourdes Campos Gomes – guia de turismo que assistiu à
palestra proferida no auditório doClube dos Oficiais da PMMG]

37

38

A falta que faz José Neves
Antônio de Paiva Moura
José Augusto Neves era descendente de português e nasceu em Diamantina em 30 de setembro de 1875. Conforme Souza (2013, estudou em Diamantina, depois em Ouro Preto e queria cursar Direito em São Paulo, mas não concretizou o desejo.
Casou-se em 1897 com D. Josina Henriqueta dos Santos, com a
qual teve uma prole numerosa – 12 filhos. Nesse mesmo ano,
passou a residir em Sete Lagoas, onde se tornou professor de
Geografia. É nessa cidade que se exibem as duas preocupações
de toda sua vida: jornalismo e assistência aos pobres através da
educação ou do socorro aos desvalidos. Em 1898, José Neves
estava de volta a Diamantina, em busca de concretizar todos os
seus projetos. Sua primeira publicação foi o livro intitulado
Corografia do Município de Diamantina. Rio de Janeiro: Jornal
do Comércio, 1899. Não conseguiu publicar a monografia Compêndio de Geografia de Minas. Mas é grande a massa de artigos
publicados em seu jornal “Voz de Diamantina” e outros
reveladores de seu caráter, de sua formação moral e intelectual,
além de oportunizar registros históricos da vida social e cultural
de Diamantina. A grandiosa obra, de José Neves, contudo, não é
de ficção e nem de ensaio, mas o Recolhimento dos Pobres do
Pão de Santo Antônio, que foi fundado em 1901, com início das
obras em 1902, sempre com sua abnegada iniciativa. Malhado,
surrado e desprezado continuou sua obra de invulgar envergadura.
Se a palavra de ordem do alvorecer do século XX era a
modernização, sem a qual “tudo estaria perdido”, José Neves
não se entregava ao modismo macaqueador tão em voga no seu
tempo. Colocava-se na contramão do Liberalismo e também
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contra a tendência globalizante. O Liberalismo assumido na Constituição de 1824 proclamava a liberdade econômica mais ampla
para as classes superiores e negava direitos políticos às classes
inferiores, às mulheres, aos negros e aos indígenas. A constituição republicana de 1891 avançou com relação à democracia, mas
ainda privilegiava as oligarquias regionais. O pensamento
liberalista de Malthus (1766-1834), por exemplo, era revoltante.
Afirmava que o crescimento da população da Terra era em progressão geométrica enquanto a produção de alimentos era em
progressão aritmética. Como solução, propunha a não destinação
de assistência social aos pobres; não tratamento da saúde dos
velhos e limitação de natalidade pelo método de abstinência
sexual. O Romantismo, tão criticado e tão mal interpretado, revelou-se na mais veemente força de combate ao Liberalismo.
José Neves foi esse romântico inquieto: sonhador e realizador. Como religioso católico fervoroso, compreendia que na
extrema pobreza não poderia sobreviver a religiosidade e nem
a cidadania. Com suas palavras: “O rico sem fé, aferrolha os seus
tesouros, veste-se no rigor da moda, habita palacetes luxuosos,
que insolentemente fere os mandamentos de Deus, seguindo à
rédea solta, os seus instintos e paixões; escarnece do pobre atirando-lhes um bocado de pão. O pobre, com a fé amortecida,
esquece-se da lei de Deus e não se lembra nunca de uma vida
futura na eternidade. Sua resistência à globalização consistia
em valorizar a cultura regional de Minas, a toponímia e a topografia regional de Diamantina. José Neves já compreendia que
globalização significava a imposição da cultura e da produção
material das superpotências sobre as nações pseudo aliadas para,
pacificamente, extrair-lhes as riquezas naturais. Compreendia
também que as potências européias vendiam os produtos da
sua indústria cultural aos nossos cidadãos a peso de ouro, mas
junto levavam a consciência nacional. Dai sua resistência ao
modismo modernoso.
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Em editorial de 24/03/1940, no jornal “Voz de Diamantina”,
intitulando: Uma obra de beneficência, José Neves coloca a
automação como fator de desemprego no mundo. Mostra como
a cidade de Diamantina se enchia de desocupados, esmoleres e
ladrões, com a enorme taxa de desemprego daquele momento. Registra o esforço do Estado Novo para corrigir a tendência
liberal e proteger o trabalho e o trabalhador. Finaliza o editorial
ressaltando o valor das sociedades beneficentes como a Sociedade de São Vicente de Paula, o Pão de Santo Antônio em
Diamantina, como último remédio para a pobreza. Na verdade
já valorizava o que atualmente se chamam de ONGs, organizações não governamentais, que substituem o Estado esquivante
de suas obrigações sociais.
José Neves foi o primeiro ecologista de Minas Gerais e
possivelmente do Brasil. Como geógrafo, ele tinha uma noção
clara da ação humana sobre a natureza e a contribuição para a
sua degradação. Há um século, em seus escritos no jornal “Voz
de Diamantina”, ele se contrapunha a Monteiro Lobato no sentido de que o homem pobre, habitante do meio rural (urupê) era
o que mais contribuía para a destruição da natureza. Ao contrário, é da opulência que vinha o mau uso da natureza. Houve
muita reação ao seu modo de pensar e de agir em defesa da
preservação ambiental, taxando-o de conservador e inimigo do
progresso.
O plano de defesa da natureza de José Neves incluía o
combate a maus tratos aos animais, como por exemplo, a condução de galinhas penduradas pelos pés; abandono ou matança de
animais velhos que não podiam mais prestar serviços. Ele mesmo aposentou uma besta velha que havia puxado a carroça do
asilo durante muitos anos. A sensibilidade ecológica de José
Neves não era como o ecologismo faishon de hoje. É chic aparecer na revista o na televisão defendendo a natureza. Ele incluía
em seu plano ecológico os seres humanos. Trabalhadores que
se envelheceram não podiam continuar vivendo na miséria,
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desvalidos, mendigando ou dormindo ao relento. Tinham que
viver dignamente. O asilo Pão de Santo Antônio oferecia aos
idosos de Diamantina e de suas cercanias, plenas condições de
vida e salutares convivências sociais.
Referências
SOUZA, José Moreira de. José Augusto Neves, o homem do pão.
Revista da Comissão Mineira de Folclore, Belo Horizonte, n. 25,
agosto de 2013.
NEVES, Jayme. José Augusto Neves: o jornalista-escritor, sua
obstinação e vocação ecológica. Belo Horizonte: Imprensa Oficial
do Estado, 1986.
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Domingos Diniz - Presidente com muita
Honra
Antônio de Paiva Moura

Crédito de desenho: Celmir Silva

Domingos Diniz nasceu em Pirapora, Minas Gerais, em 6
de julho de 1932. Filho de Floriano Soares Diniz e de Dona
Umbelina Diniz. Seu pai era administrador das Fazendas reunidas Marambaia, localizadas em Boqueirão, município de
Buritizeiro; Viveiros e Floresta, no município de Pirapora. Nessas fazendas o garoto Domingos transitava para brincar e observar a vida dos camponeses. Na cidade, dividia seu tempo entre a
escola e porto fluvial, onde ia buscar as novidades e admirar a
cultura dos vaporzeiros. Em 1952, com 20 anos de idade, foi admitido no serviço público estadual, como fiscal de rendas. No
exercício do cargo, começou a viajar de vapor e ter contato direto com as tripulações dessas históricas embarcações.
Em 1973 transferiu-se para Divinópolis, no Centro-Oeste
Mineiro, ainda na condição de fiscal de rendas. Nessa cidade,
em 1980 graduou-se em licenciatura em Letras, pelo Instituto de
Ensino Superior e Pesquisa. Em 1984, já aposentado, fez curso
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de pós-graduação “lato sensu” sobre Gramática da língua portuguesa, na UFMG, em Belo Horizonte.
A produção intelectual de Domingos Diniz se caracteriza
pela publicação de livros e artigos em periódicos sobre folguedos
e bailados populares, como congado, folia de reis, cavalhada e
dança de São Gonçalo. Danças localizadas nas margens do Médio
São Francisco, a exemplo de lundu, carneiro, gambá e recortado. No campo da arte popular, publicou diversos artigos, sobre
as carrancas do São Francisco, contribuindo enormemente com
a divulgação de nomes de artistas e artesãos daquela região.
Livros publicados: Pirapora: um porto na história de Minas, em co-autoria com Breno Álvares da Silva e Ivan Passos Bandeira da Bota, 2000. Obra muito rica em documentação visual,
como fotografias, maquetes e pinturas. - Manifestações Folclóricas no Município de Nova Lima, (org). Nova Lima, 2000. Nessa
obra, Diniz tem a marca do educador que valoriza as manifestações folclóricas, de modo a incentivar os docentes primários em
seus planos pedagógicos. – Organizador da edição do livro Rio
São Francisco: vapores & vaporzeiros, Pirapora, 2009 – Nesse
livro, Domingos se revela como pesquisador em profundidade.
Dedica-se detidamente nos estudos de documentários extraídos de depoimentos orais das tripulações das naves mais importantes, que fizeram a rota Pirapora-Juazeiro, desde a segunda metade do século XIX até a década de 1970. – Rio Abaixo:
vaqueiros e mulheres de Muque, Belo Horizonte, Mazza, 2014.
Em Rio Abaixo Domingos Diniz se revela como memorialista,
narrando com fino humor as peripécias das serventuárias e dos
vaqueiros das Fazendas Marambaia, em Pirapora. Resulta da
convivência do autor com esses trabalhadores, transformados
em personagens e que desejam, permanente, interação com o
patronato local. A importância da Cultura Popular Tradicional.
In: Caderno de Folclore. Belo Horizonte: SESC-MG / Comissão
Mineira de Folclore, 2015. Nessa colaboração coube a Domingos
Diniz a conceituação e a caracterização dos fenômenos folclóri-
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cos: tem base na afirmação de que “o homem produz cultura a
partir de suas necessidades”.

Artigos publicados no boletim e na revista da
Comissão Mineira de Folclore
Pequena Amostragem do Folclore na Região de
Pirapora, Boletim n. 2,
Interpretação Onomatopéica das vozes dos animais,
Boletim da CMFl. n. 5, 1977.
Mina vida é uma dança, danço desde menina, Boletim da CMFl. n. 7, 1983
A propósito de um encontro de cultura, Boletim da
CMFl. n. 8, 1984
Mestre Aires, uma lembrança viva, Boletim da CMFl.
n. 9, 1985
Congado ou Reinado de Nossa Senhora do Rosário,
Boletim da CMFl. n. 11, 1987
Lição àqueles que se dedicam às coisas públicas,
Boletim da CMFl. n. 13, 1991
Finalmente, um livro que fala do Folclore em Minas,
Boletim da CMFl. 14, 1991
A Comissão Mineira de Folclore e sua contribuição à
cultura de Minas Gerais, Boletim da CMFl. n. 15, 1992.
A grande travessia de Núbia Magalhães Gomes,
Boletim da CMFl, n. 16, 1995.
O lundu e o carneiro, Revista da CMFl, n. 17, 1996
A Religiosidade em “Os Sertões”, Revista da CMFl n.
18, 1997
O Gambá, dança folclórica, Revista da CMFl. N. 19,
1998
A Festa de Manuelzão, Revista da CMFl, n. 20, 1999.
Xingamento dos Remeiros do São Francisco, Revista
da CMFl, n. 21, 2000
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Apresentação, Revista da CMFl, n. 22, 2001.
Outros periódicos
Editor e colaborador do jornal “Carranca”, da Comissão Mineira de Folclore, de setembro de 1998 a maio
de 2002.
Editor e colaborador da edição especial sobre Folclore do jornal “Corrente”, n 950, de Pirapora e outras
edições do mesmo jornal
Três vozes da sabedoria popular, Revista “Promoção
da saúde”, n. 6, outubro de 2002
A Comissão Mineira de Folclore: sua contribuição à
cultura de Minas Gerais, “Anais do Simpósio Nacional
de Ensino e Pesquisa de Folclore”, São José dos
Campos, SP, 1992.

O animador cultural
Pode-se dizer que Domingos Diniz é um grande animador cultural. Nos lugares onde morou, participou e promoveu
eventos culturais de caráter eruditos; apoiou e estudou manifestações folclóricas. Para ele a cultura não é mercadoria, mas
uma fonte de elevação moral, espiritual e filosófica da humanidade. Jamais recebe honorários por seus serviços prestados. Ao
contrário, sempre dispõe de recursos monetários para que os
eventos se realizem. Por isso, em 1996, a Universidade Federal
de Minas Gerais prestou-lhe homenagem, em cerimônia realizada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.
Pirapora
Em 1954, em companhia de Gilberto Sóter e Paulo Santana
Sobrinho, fundou o jornal “Vagalume”. Em 1962, na comemoração do cinqüentenário de Pirapora, colaborou na edição do álbum de memórias do evento. Em 1964 participou da criação do
Clube Literário Inácio Quinaud. Esse clube teve como veículo de
divulgação de suas atividades, o jornal “Tribuna Literário (19651973), tendo recebido numerosa colaboração de Domingos. Conforme documentário publicado na Tribuna de Pirapora, Domin-
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gos Diniz, como membro do grupo literário Inácio Quinado, promoveu o primeiro festival de poesia naquela cidade. Esse festival foi importante porque serviu de matriz para outros eventos
de alto nível intelectual. Ao festival de Pirapora compareceram
poetas modernos com Afonso Ávila, Rui Mourão, Adão Ventura
e outros. Recentemente disse que Guido Bilharinho, de Uberaba
pediu a ele cópia dos documentos sobre esse festival, para um
trabalho sobre poesia moderna que está elaborando. Na verdade, nada acontece em Pirapora sem que Domingos não esteja
atento. De 1967 a 1970, foi vereador e presidente da Câmara
Municipal de Pirapora. Em reconhecimento de suas produções
intelectuais e por suas realizações culturais em Pirapora, Domingos Diniz foi eleito membro fundador da Academia de Ciências e Artes do São Francisco, sendo ocupante da cadeira n. 12.
Divinópolis
Desde 1973, quando se transferiu para Divinópolis colaborou com os jornais “A Semana”, “Agora” e “Diário do Oeste”,
no mesmo fulgor de participação social e cultural na cidade. Em
1985, a convite do prefeito municipal de Divinópolis, Aristides
Salgado, ocupou o cargo de presidente da Fundação Municipal
de Cultura. No exercício esse cargo promoveu muitos eventos
como a Missa de Reis; o Salão Municipal de Artes Plásticas. Como
participante do Simpósio de Folclore de São José dos Campos
em São Paulo, Domingo propôs e conseguiu levar para
Divinópolis o Seminário nacional sobre ações integradas em
Folclore, realizado em novembro de 1994, com apoio da Prefeitura Municipal e Comissão Mineira de Folclore. Sua filha Ricarda
reside em Divinópolis e o filho Ângelo, em Brasília.
Nova Lima
Em 1986, participou do projeto de pesquisa das manifestações folclóricas do municio de Nova Lima, juntamente com
Antônio Moura e Abílio Abdo. Percorreu palmo a palmo todo o
território do município. Na década de 1990 colaborou com Abílio
Abdo Lopes e Marcos Augusto, então secretários municipais de
cultura. Domingos Diniz esteve sempre presente nos grandes
eventos folclóricos de Nova Lima, como exposição de arte po-
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pular e artesanato; Cavalhada de São Jorge e Festa de Nossa
Senhora do Rosário.
Belo Horizonte
Ao transferir-se para Belo Horizonte, Domingos intensificou suas atividades culturais. Como membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore, admitido em 1971, nunca deixou de
comparecer a nenhuma reunião da Assembléia Geral, ou das
diretorias das quais fazia parte. Foi presidente da Comissão Mineira de Folclore em três gestões: de 1989 a 1992; de 1992 a 1995.
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Moacyr Costa Ferreira – O olhar da
Física para o Folclore
José Moreira de Souza
No momento em que me preparo para falar de Moacyr Costa
Ferreira, um nume desconhecido me faz retornar à infância. Em
minha terra, Gouveia MG, as festas maiores eram precedidas de
novenas, ou até de trezenas como se dava com a de Santo Antônio, padroeiro local. Nessas novenas e na missa solene havia
sempre um coro acompanhado por orquestra. Nessa orquestra,
restava apenas um instrumento que teimosamente fixava o passado de glória da música erudita tão cultivada no século XVIII em
Minas Gerais. Era o violino. Na cidade, havia apenas um violinista. Ele se gabava de sua arte e dizia, “é muito esforço para dar
conta do que faço. Trabalho durante o dia confeccionando tachos
de cobre, tenho os dedos ásperos e ainda dou conta de executar
músicas de acordo com o que exige a arte do violino”.
Um pouco mais crescido, acompanhei o vigário local o, hoje,
cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, a uma festa da roça.
Haveria levantamento de mastro e, no dia seguinte, missa solene a ser celebrada na sala do fazendeiro. Fui dormir cedo, mas
acordei ao som de uma folia que entoava “modas” para o levantamento do mastro. Levantei-me e fui ao terreiro. Ao me deparar com a folia, não era de santos reis, mas de São Pedro, abri os
olhos. Havia três violinos, executados sem nenhuma cerimônia.
Mais tarde soube que os violinos eram “rabecas”.
Diferenças. Enquanto os violinistas compram seus instrumentos e exigem deles qualidades de “marca”, têm à frente a partitura ou a particela que determina o momento de exibir sua
virtuosidade, fazem os dedos tremerem sobre as cordas e sustentam o instrumento entre o ombro esquerdo e o rosto, o
rabequista constrói ele mesmo seu instrumento, compõe melo-
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dias, sustenta a rabeca entre o braço e a mão e faz sair o som sem
reverência.
Passados muitos anos, nosso companheiro, Carlos Felipe, quando assumiu pela primeira vez a presidência da Comissão Mineira
de Folclore, trouxe para abrilhantar a Semana de Folclore, um
senhor conhecido como Zé Coco do Riachão. Zé Coco, intitulado
por Felipe, o “Beethoven do Sertão” criava os próprios instrumentos, inventava as músicas dos mais variados gêneros e se
tornou personagem símbolo do saber musical no Brasil.
É com este percurso que homenageio nosso companheiro Moacyr
Costa Ferreira. Veja o leitor se faço a comparação adequada.
No dia 11 de agosto do ano da graça de 1928, nascia na cidade de
Salvador no estado da Bahia uma criança que recebeu o nome
de Moacyr Costa Ferreira, filho de Alfredo da Cunha Ferreira e
Maria Ubaldina Costa Ferreira. Logo meu leitor há de perguntar:
então Moacyr é baiano? Resposta: certamente sua naturalidade
é baiana. Contudo, ainda criancinha de colo, o menino já se encontrava com os pais na Fazenda Serra Nova situada no município de Guaxupé MG. Da Bahia restaram alguns relatos dos pais
e, da vivência na fazenda, a memória atenta do saber viver.
O menino cresce e é matriculado no grupo escolar e no ginásio
da cidade. Como meu leitor não tem obrigação de saber o que é
Grupo Escolar, nem Ginásio, esclareço que grupo escolar ministrava o ensino equivalente hoje aos cinco primeiros anos do
Fundamental e ginásio ao correspondente aos anos de sexto ao
nono ano. Nos tempos do menino Moacyr, o aluno recebia diploma de grupo ao ser aprovado no quarto ano. Para se matricular no ginásio obrigava-se a prestar “exame de admissão” ou a
cursar mais um ano extra chamado de Admissão. Era o pré vestibular ao ginásio. Vale acrescentar que pouquíssimas cidades ofereciam escolas além do Grupo Escolar, e havia até mesmo escolas que não eram nem mesmo “Grupo Escolar”. Pois bem, Moacyr
não apenas cursou o ginásio em Guaxupé, quanto prosseguiu os
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estudos e se matriculou no “Científico” na cidade de São José do
Rio Pardo, no estado de São Paulo.
Com diploma do Científico – equivalente ao segundo grau, hoje
chamado de Nível Médio - Moacyr Costa Ferreira se elevava acima dos seus conterrâneos – construía seus instrumentos de trabalho – suas rabecas – e compunha e executava as próprias músicas. Traduza-se tudo isto como domínio da ergologia folclórica
– uma das obras pelas quais será premiado.
Habilitado para a vida, Moacyr se encanta e se casa no dia do
natal de 1951 com a encantadora Dirce Mattos; daí para frente
Dirce Mattos Ferreira. A ela Moacyr dedicou o melhor de sua
vida e embalou com alegria as duas filhas que coroaram a festa
de natal.
Diplomado, além disso, pela vida Moacyr torna-se professor de
Física no Colégio Estadual de Guaxupé a partir do ano de 1963.
Qualificado como professor, é a vez de se ocupar das “Ciências”,
mas sem chegar a vez do autor. Tão logo se inaugura uma faculdade de Filosofia Ciências e Letras na cidade de Guaxupé, eis
Moacyr de volta aos bancos escolares como aluno de Matemática, Física e Desenho. Em 1969, recebe o merecido canudo, tornase imediatamente professor de Física e de Física Aplicada na
mesma Faculdade em que se diplomou e cuida de se habilitar
imediatamente para a docência superior. Em 1974, conclui o curso de Especialização.
Já em 1975, torna-se coordenador do Departamento de Ciências
Exatas e Experimentais, elegendo-se, posteriormente, - 1982 e
1986 – vice-diretor da Faculdade.
Já adiantei, mas faço uma nova pergunta para o leitor. O que tem
a ver Física com Folclore?
Ah! Peguei você. Moacyr é ser humano e presta atenção na vida.
Pode ter descoberto com Galileu que “o mundo está escrito em
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linguagem matemática”, ou com Espinosa, para quem a Ética
pode ser escrita ao modo dos geômetras, mas antes disso se
convenceu de que o mundo está também escrito em linguagem
poética, celebrado em mitos e narrado em lendas.
Moacyr, por isso, escreve em todas essas línguas. Tão logo inicia
a docência no colégio publica para seus alunos. O editor é sempre
ele mesmo, com raras exceções.
Vale a pena enumerar algumas de suas obras.
Resumos de Física; Problemas de Física; Testes de Física;
Introdução à Física; História da Física; Meteorologia, a ciência do
Tempo; Astronomia, noções básicas; formariam o primeiro
conjunto de preocupações do autor e seu compromisso com a
sala de aula.
No segundo conjunto, o professor rompe com as barreiras da
especialização e quer se comunicar com todos que entendem
ou pensam entender o que é Ciência.
Dicionário de inventos e inventores; O estudo das ciências no
Brasil; Ciência e medição; Ciência curiosa; O clube de ciências;
Encontro com a ciência.
Desse conjunto sobressai-se a obra O estudo das Ciências no
Brasil, cuja primeira edição data de 1989. O subtítulo encaminha
o leitor para as aventuras do autor:
Resumo histórico do desenvolvimento científico no Brasil e sua
ligação com a tecnologia e a arte.
Nesta obra o autor dá a dimensão de suas interrogações. Além
do percurso em 15 capítulos, o leitor é brindado com quatro
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anexos em que se obtém informações sobre “Invenções e
descobertas no Brasil Colônia; “Ciência e medição – moedas,
pesos e medidas antigos” -; “Primeiras expedições científicas
no Brasil; e Historiadores da Ciência no Brasil”. Além dos anexos,
o livro é ilustrado com reprodução das obras raras sobre os
estudos científicos de acordo com a concepção de ciência de
cada momento histórico, juntamente com manuais de estudos
das ciências em diferentes ramos. O leitor pode, desde já,
imaginar o que vem a ser conversar com Moacyr e como ele se
propõe a dialogar com seus alunos.
O terceiro conjunto da obra marca a formação universalista do
autor. Dicionário poliglótico de sobrenomes; Dicionário poliglótico
de nomes; Dicionários morfológico Tupi-guarani; Dicionário de
afixos Greco-latinos; Dicionário de símbolos; eis alguns
exemplares.
Por último, enumero a obra literária e folclórica do autor cujas
publicações se multiplicam a partir de 1985:
A natureza divertida; Fatos e lendas; Guaxupé folclórico; O circo;
O brinquedo através da história; Histórias de Tio João; Os Reis
Magos; Adivinhação e suas formas; Antropologia brasileira,
primeiros estudos; Curiosidades folclóricas brasileiras; Ergologia
folclórica; Ciência folclórica; Superstições; Folclore regional
brasileiro; Artesanato no Brasil; Fatos folclóricos brasileiros;
Dicionário de símbolos; Beldades da Mitologia Greco-latina.
Esta variedade de obras permite imaginar de que modo o autor
irriga as áreas de saber especializado com a atenção permanente ao saber popular. Essa marca do folclorista tornou o autor premiado tanto em suas criações poéticas, quanto no empenho em
sistematizar o saber popular. Desse modo, obtém premiação
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pelas obras de poesias e contos e também pelo empenho em
disseminar a trajetória de fazer ciência no Brasil e pela atenção
à Física Popular incorporada no dia a dia das comunidades.
Ergologia Folclórica publicada, em primeira edição em 1999, mereceu o Prêmio Clio conferido pela Academia Paulistana de História. É, com efeito, uma obra de elevada ilustração. Moacyr
divide sua exposição em duas partes. Na primeira, apresenta o
que chama de “Cultura Brasileira Primitiva” e a segunda, “Artesanato no Brasil”.
Vale a pena apresentar ao leitor a variedade dos temas abordados. Na primeira parte, o autor inicia enumerando e caracterizando “os ciclos da evolução econômica no Brasil” – Pau Brasil,
açúcar, mineração do ouro e pedras preciosas, café e gado, e os
subciclos decorrentes; em seguida, dedica-se à indústria com
destaque para técnicas e artefatos – implementos agrícolas,
monjolo, máquinas rudimentares, cisterna, olaria e cerâmica,
arte de fabricar queijo, engenhos, moinho de água, engenhoca,
máquinas de fiar e tecer, fiação, roca e fuso, tear. Transporte é
alvo de mais uma atenção do autor. Discorre sobre o transporte
terrestre chamando a atenção para tropeiros, mascates e cometas, carreiro e carros de bois. Remete o leitor, em seguida, para
o transporte aquático – canoas, botes e jangadas e os ofícios
adequados ao seu uso. Findo esse percurso, Moacyr brinda o
leitor com as condições de reprodução da vida material. Apresenta e detalha as culturas tradicionais do Brasil; em seguida,
enumera e caracteriza os instrumentos e medidas empregados
para as várias culturas de que emergem algumas figuras
emblemáticas como o vaqueiro e o retireiro. Garantida a reprodução da vida material, o autor passa em revista as “distrações e
passatempos” – jogos e brinquedos, instrumentos musicais, atrações circenses, festas e uso de máscaras, comércio, pirotecnia,
vestuário e habitação, objetos domésticos, objetos supersticiosos, devoções, instrumentos para castigo, alimentação e seus
preceitos.
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A segunda parte - Artesanato no Brasil – comenta a origem do
artesanato, a valorização do artesanato, para discorrer, em seguida, sobre os “principais ramos do artesanato”.
Mas, é na obra Ciência Folclórica, São Paulo: Edicon, 2001 que
Moacyr exibe plenamente que Folclore vai muito além das “Ciências Antropológicas e Culturais”. Esse autor afirma, logo na
Introdução:
Percebemos mais a ligação folclórica no estudo inicial das
ciências em geral, como no caso das práticas médicas que,
no princípio da história da Medicina, eram acompanhadas de magia e encantamento.
A Antropologia Cultural possui afinidade altamente palpável com a ciência folclórica, considerando-se, principalmente, conceitos e teorias de interpretação cultural.
O mesmo acontece com a Física, a Astronomia, a Biologia, a Matemática (através dos números), a Química (pela
Alquimia), a História, a Geografia.
Será este o plano da obra. A contribuição de Moacyr é de fundamental importância ao mostrar que esta divisão do Folclore
mostra o “espelho quebrado”. As ciências ao se dividirem terão
que pagar pedágio ao Folclore que se mantém escondido talvez
até em seus pressupostos.
O percurso pelo plano da obra já evidencia que os estudos do
folclore vão muito além da submissão a um dos fragmentos do
espelho. Para o estudo do folclore é preciso prestar atenção na
relação entre a “Ciência Antiga” e a “Sabedoria Popular” como
processos históricos. A partir daí cada fragmento do espelho
exibe a relação das partes com algo que pode ser captado como
totalidade da figura.
A seguir, alguns destaques:
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“Folclore na Física”: Meteorologia folclórica, a chuva, a seca, as
nuvens, nevoeiro, vento, raio e trovão, redemoinhos, clima, eletricidade atmosférica, previsão do tempo, arco-íris, fogo fátuo,
fogo de santelmo, fogo grego, fogo morto, luz viva, estrelas cadentes, meteoromancia, auroras, folclore e o tempo, a noite, as
horas.
“Astronomia Folclórica”: Astros, estrelas, o sol, a lua e suas fases, asteroides e cometas, eclipses, cometomancia,
arqueoastronomia, relógio solar.
“Astrologia”: Signos, astromancia, geomancia, , astrolatria,
actinomancia, heliomancia, selenomancia.
“Cosmologia”: Cosmogonia.
“Alquimia”: A Química e o folclore, pirotecnia, armas e armeiros.
“Agronomia popular”.
“Geofísica”: Geologia folclórica, as pedras, cor, efeitos físicos e
efeitos espirituais; cristalomancia, mineração, litomancia.
“Economia e Folclore”: caça e pesca. [a questão da agricultura
foi abordada na parte introdutória; Sociologia e Folclore].
“Economia Folclórica”: Vendedores e profissionais ambulantes,
“Ecologia e Folclore”: Geomancia, hidromancia, aeromancia,
piromancia.
“O Folclore e a Biologia”: zoologia folclórica, os animais, fábulas, migrações; aves: as gaivotas, eletricidade animal,
luminescência dos seres vivos, zoomancia, espécies de animais;
apicultura, inteligência dos animais; superstições relativas aos
animais. Zootenia: raças; Botânica supersticiosa, hierobotânica,
garrafada, as plantas e o folclore. O poder florestal.
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“Matemática folclórica”: Origem dos números, logaritmomancia,
a numeração dos tempos, topografia, aritmomancia,
horoscopomancia, onomomancia, número e sentimento.
Odontologia e folclore.
Farmácia e folclore – medicamentos.
Medicina folclórica: Medicina popular.
Arqueologia e folclore.
Ciência Mitológica e Folclore.
A trajetória de Moacyr atualiza a querela que animou discussões
no I Congresso Brasileiro de Folclore – 1951 -, na oportunidade
de elaboração da Carta Brasileira de Folclore. Em diferentes publicações, Saul Martins narra que a delegação mineira se opôs à
proposta do grupo paulista e à tese do “Folclore Nascente” defendida por Rossini Tavares de Lima. Outros relatos mostram
que a querela era mais extensa. Rossini defendia que o estudo
do Folclore se caracterizava por sua novidade, dispensando a
submissão às especialidades acadêmicas em constituição. Conta-se que um dos argumentos vencedores era também homenagem ao falecido Arthur Ramos – médico, psicólogo social,
etnólogo, folclorista e antropólogo – de que resultou a seguinte
redação:
O I Congresso Brasileiro de Folclore reconhece o estudo
do folclore como integrante das ciências antropológicas
e culturais, condena o preconceito de só considerar folclórico o fato espiritual e aconselha o estudo da vida popular em toda sua plenitude, quer no aspecto material,
quer no aspecto espiritual.
Esta querela se estendeu ao longo da década e alimentou a polêmica travada entre Edison Carneiro e Florestan Fernandes sobre a “cientificidade” do Folclore. Vale sublinhar que, a essa
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época, as assim chamadas “ciências antropológicas e culturais”
ainda engatinhavam para se consolidarem na divisão do trabalho intelectual acadêmico no Brasil. À parte Gilberto Freire –
Porque sou e não sou sociólogo - o loteamento científico das
especialidades ainda não se havia demarcado. O movimento do
Folclore consolidado na criação da Comissão Nacional de Folclore em 1947 foi um grande passo nessa direção.
Loureiro Fernandes da Universidade Federal do Paraná
reconstitui esse momento: “Creio que a Carta do Folclore Brasileiro, enfrentou com realismo, a exata solução capaz de tirar as
pesquisas folclóricas no Brasil, exclusivamente do seu caráter
eventual e fortuito, tornando-o realmente uma disciplina científica. É verdade que para um tal resultado, teremos que abandonar posições extremas”. ( Caderno de Artes e Tradições Populares. Paranaguá: Universidade Federal do Paraná, 1975. p.151)
A voz de Rossini se levanta para dizer que a Carta “deu ao
folclorista uma posição de inferioridade em relação ao etnólogo”
e justifica essa posição declarando que os folcloristas imploram
atitudes paternalistas de áreas de ciências em consolidação no
Brasil “as quais na realidade não mostram o menor interesse
pelo estudo de Folclore Brasileiro.” Esta posição de Rossini não
se compreende sem menção a São Paulo, à Universidade de São
Paulo e à Escola Livre de Sociologia. Rossini acrescenta e situa:
“Nós folcloristas do Museu e da Escola de Folclore, não precisamos de conselhos, porque dentro de nossa orientação e interesse continuado, vamos conhecendo melhor a nós mesmos e nosso semelhante, e o grupo em que vivemos nessa região, o Brasil
e o mundo, sabendo que o Folclore como expressão da cultura
popular espontânea do homem de sociedade letrada não tem
idade, não tem fronteiras.”
E onde entra Moacyr em meio a essa querela?
Respondo. Como reforço à indignação do Rossini. Os estudos de
Folclore dialogam com toda e qualquer área especializada e com
limites demarcados de loteamento intelectual. Para ser
“folclorista” não se exige especialidade acadêmica. Apenas a

58

disposição de conhecer melhor a nós mesmos e nosso saber viver.
Moacyr, nascido na Bahia e imediatamente criado em Guaxupé,
mineiro de olho em São Paulo, atento ao “Guaxupé Folclórico”,
finalmente, tornou-se Cidadão Guaxupeano no dia 30 de março
de 1992.
Quanto à Comissão Mineira de Folclore devemos ao Moacyr a
entrega do Diploma de “O Mais Ilustre Pé de Boi” por nos ajudar
a subir no pau de sebo.
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Antônio Henrique Weitzel – o sabe tudo da
Literatura Oral
José Moreira de Souza
Antônio Henrique Weitzel celebrou neste ano de 2015, cinquenta
anos de atividades permanentes na Comissão Mineira de Folclore, na qual ingressou em sessão solene do dia 22 de agosto de
1965. Weitzel é, portanto, nosso decano, guardião da tradição,
referência necessária de nossa história.
A pessoa do professor Weitzel sintetiza muito mais do que seu
pertencimento à Comissão Mineira de Folclore. Sua trajetória
de existência é convite para compreender a formação do espaço
de Minas Gerais, e os múltiplos legados formadores de nossas
tradições.
Fixemos o nome pouco comum: Weitzel. Há que se esperar um
saber germânico herdado juntamente com o nome. Consta que
a imigração alemã para a região de Juiz de Fora – Santo Antônio
da Boiada do Paraibuna – teve início no ano de 1858 e que, entre
as famílias, uma delas era Weitzel.
A chegada e a fixação de imigrantes procedentes das mais variadas regiões da atual Alemanha multiplicou por três a população do povoado de Santo Antônio do Paraibuna. A essa população se somariam na década de 1880 os imigrantes italianos e se
multiplicaria com os imigrantes “turcos” – sírios e libaneses.
Juiz de Fora torna-se, então, cidade “mais europeia do que colonial” conforme interpretação do site da prefeitura municipal e
também a mais litorânea de todas as cidades mineiras.
É nessa cidade que veio a nascer no dia 22 de abril de 1932 o
inocente Antônio Henrique, filho de Henrique Weitzel e Maria
José Eugênia. Merece atenção o apelido: Antônio, nome latino,
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e Henrique, não latino. Mais atenção: Antônio de Santo Antônio
da Boiada do Paraibuna. Henrique de Haimirich, senhor do lar.
Antônio Henrique nasce pronto para desvendar a linguagem na
Literatura e recorda a “Vontade de Amar” na imaginação de Arthur
Schopenhauer: “terá do pai a vontade ou o caráter; da mãe, a
inteligência, de ambos a constituição física; entretanto as feições
reproduzirão mais vezes as do pai, e figura semelhar-se-á mais
frequentemente à da mãe”.
Dona Maria José Eugênia nascida em Guarani, até hoje uma pequena cidade próxima a Juiz de Fora, determina o Antônio e
Henrique Pai, filho de imigrantes alemães, se contempla no filho Henrique. Explicita-se aqui a opção do pai de que os filhos
saberiam viver em Minas Gerais sempre atentos ao saber de
tradutores juramentados. O casal teve cinco filhos. Dois faleceram ainda crianças, e três alcançaram a maturidade do saber viver: “Dos três sobreviventes, o mais idoso faleceu em CurveloMG. Ficamos eu e meu irmão mais novo: eu em Juiz de Fora-MG,
com 83 anos, e ele em Divinópolis-MG, com 81 anos”.
Nas palavras de nosso companheiro explicita-se esse percurso:
Meus avós maternos arrendavam um sítio em GuaraniMG; eram, pois, agricultores. Falecido meu avô, minha
avó e os filhos vieram para Juiz de Fora-MG. Aqui minha
mãe conheceu e se casou com meu pai. Tenho, pois, uma
ancestralidade rural, o que me familiarizou com a cultura
popular. Eu e meus irmãos nascemos de parteira. Nossos
medicamentos eram colhidos na botica da horta, nas plantas medicinais carinhosamente cultivadas pela nossa
Vovó Tontonha. Até hoje, já octogenário, é nelas que ainda procuro o alívio de alguns males, pois, como diz o povo,
tais remédios são tomados com toda a força da natureza
criada por Deus.
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Crioulização ou aculturação?
Começo repetindo: “Dos três sobreviventes, o mais idoso faleceu em Curvelo-MG. Ficamos eu e meu irmão mais novo: eu em
Juiz de Fora-MG, com 83 anos, e ele em Divinópolis-MG, com 81
anos.”
A literatura erudita ocupada com a migração que visava a “modernizar” nosso Brasil, ao se voltar para as colônias de imigrantes, inventou alguns termos técnicos com atenção para a “cultura” – o saber viver para nós – dos imigrantes: aculturação,
enculturação, inculturação, endoculturação e assemelhados.
Apesar de esses termos terem se tornado correntes, estabelece-se uma ruptura, talvez com intenção de esquecimento, de
que, ao longo de três séculos, houve duas levas de migrantes
para povoar as Américas. Os africanos das mais diversas etnias e
os europeus, chamados de colonizadores. Há que se juntar a
essas duas categorias os movimentos forçados de deslocamentos dos amerabas, chamados de indígenas, o gentio da terra.
Para essa fase de mais de trezentos anos, a bibliografia
culturalista não presta maior atenção, mas pela tradição se fixaram algumas categorias classificatórias que enfatizam o processo do saber viver. Tais categorias operam o cotidiano e se mostram nas tipologias dos censos demográficos realizados em Minas Gerais desde o século XVIII. Simplificadamente temos, de
um lado, o africano e, de outro, o crioulo; de um lado, o gentio
da terra e, de outro, o caboclo.
José Luis Romero examina a formação das cidades latino-americanas com o emprego das seguintes categorias para análise do
processo de formação espacial: as cidades fidalgas. Esse conceito aplicado a Minas Gerais nos remete ao estudo do Barroco. Em
seguida, as cidades crioulas e, por último para efeito de nosso
percurso, as cidades patrícias. [Latinoamérica: las ciudades y las
ideas. 3.ed. México: Siglo veintiuno, 1984]

63

A categoria crioulo colocada no centro nos permite tornar compreensível, sem recurso de erudição, os processos de identificação, afirmação, transformação ou de aprendizagem do saber viver, tendo em vista movimentos migratórios. O oposto relativo
ao crioulo é o burguês tomado como categoria do que olha para
fora. O crioulo fixa o ponto de não retorno. Ao passo que o burguês se vale dele para fixá-lo nos interesses das relações externas. Burguesia crioula é ótima chave para compreender o Brasil.
Agora, o que se pode aprender com a história de nosso companheiro? Dona Maria José nasceu em Guarani – ótimo topônimo
para aprender a viver no Brasil -. Ao migrar para Juiz de Fora, a
cidade cosmopolita, na qual os alienígenas buscam saber viver
em Minas Gerais, encanta o quase alemão Henrique Weitzel.
Casam-se e ensinam aos filhos o que é ser crioulo em Minas
Gerais e saber traduzir o saber viver na Alemanha de que procede uma parte e em Minas Gerais com todas as suas contradições
de que provém a outra parte. Está fixado o processo de
crioulização. Antônio será Antônio e Henrique. O que melhor
compreenderá o saber viver na cidade mais metropolitana de
Minas Gerais, e os demais irmãos partirão firmes para viver em
Curvelo – o centro de Minas -, ou em Divinópolis, o caminho da
Picada de Goiás.
Essas lições nos mostram que conceitos de aculturação e assemelhados, tanto quanto o de sincretismo são categorias ideológicas que supõem segregação e “pureza da cultura”. Antônio
Weitzel, mais do que ninguém, saberá compreender tudo isso
em sua obra ao se dedicar aos processos de linguagem - o que há
de mais comum nas relações entre as pessoas e como essas relações se fragmentam em dialetos, ou linguagens regionais.

Fixação de momentos
Do currículo do autor merece sublinhar o acesso ao mundo
pelos caminhos da educação formal.
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Curso primário no Grupo Escolar Antônio Carlos – Juiz de ForaMG, de 1939 a 1942. Esta é a oportunidade de a criança Antônio
Henrique ingressar no universo do saber concebido como educação formal no Brasil. A compreensão e apoio dos pais é fundamental para a criança ter os anos do “grupo escolar” como o
máximo de instrução para compreender o mundo ou ter esses
momentos apenas como estágio inicial de um longo percurso.
Vemos que os pais preparam o filho para as etapas seguintes, as
quais se iniciarão na barroca e crioula cidade Congonhas do Campo. Este percurso não é aleatório. No ano de 1894 chegaram à
cidade de Juiz de Fora os padres redentoristas holandeses e,
posteriormente, os alemães que se fixariam na cidade de
Aparecida, São Paulo. Desse modo, Antônio Henrique, uma vez
celebrado com o Diploma de Grupo Escolar, prosseguiu o curso
secundário (ginásio e científico) na Escola Apostólica São Clemente Maria – Seminário Menor dos Padres Redentoristas, em
Congonhas-MG, de 1943 a 1949.
Note-se que, com essa mistura de sacerdotes holandeses e brasileiros, a adolescência de Antônio Henrique receberá marcas
indeléveis.Não se pode desprezar a importância desses anos
vividos no Seminário “São Clemente”. Há que lembrar que Santo Afonso Maria de Ligório (Liguori), o fundador da Congregação
do Santíssimo Redentor tem uma história emblemática: a desilusão da “justiça” praticada entre os homens. Afonso de Ligório
abandonou a advocacia ao se dar conta dos vereditos dos juízes
para causas injustas – a Lei elaborada para perpetuar injustiças.
Acrescente-se o que há de mais importante em tudo isto. Os
redentoristas chegam ao Brasil para pregar ao povo. É desse modo
que se tornam presentes na “capital religiosa” do Brasil,
Aparecida do Norte, constroem nessa cidade a capela de São
Benedito para se completar à já mais que centenária devoção
popular a Nossa Senhora Aparecida, aportam a Belo Horizonte,
onde atuam na igreja de São José – a Catedral do Povo – para
lembrar às elites seu compromisso com os operários que construíram a cidade síntese de Minas Gerais. Criam em Curvelo e
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também em Goiás grandes centros de peregrinação lembrando
São Geraldo e o Divino Pai Eterno.
Curiosamente, redentoristas, sejam holandeses, sejam alemães
da Baviera, têm como referência um santo italiano. São, portanto, tradutores de saberes em meio à diversidade de hábitos regionais. Apesar de estudos acadêmicos posicionarem os
redentoristas como “clero ultramontano”, um estudo atento de
sua atuação missionária no Brasil há de revelar tanto seu empenho em disciplinar as crenças populares, quanto de valorizá-las.
Especialistas em multidões, os padres redentoristas no Brasil
conhecem a fundo as expressões da religiosidade popular. Em
artigo publicado nesta edição, nosso companheiro professor
doutor Raimundo Nonato registra a atuação de um redentorista
na romaria do Cemitério do Peixe, cujo centenário foi celebrado
neste ano de 2015.
Deixado o estágio do seminário, Weitzel dedica-se ao trabalho
por alguns anos até sentir necessidade de prosseguir os estudos, enfrentar o vestibular e se matricular na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, e merecer o diploma de licenciatura plena em Letras, em 1964. Com
esse credenciamento ingressa na carreira docente nessa universidade e cursa pós-graduação, com Mestrado em Educação,
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1978.
Nas palavras do professor:
Na Universidade Federal de Juiz de Fora fui professor de
Língua Portuguesa em todo o tempo, Chefe do Departamento de Letras em várias legislaturas, Coordenador do
Instituto de Ciências Humanas e de Letras nos vestibulares de l972/73/74, Membro de Bancas Examinadoras para
professor assistente e auxiliar de ensino. Aposentei-me
em 1993.
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Friso “professor de Língua Portuguesa” e traduzo: Weitzel alcançou a posição plena de crioulo e se consagrará como Doutor em
Atenção à Literatura Oral. Fixe-se que em 22 de agosto de 1965
nosso professor recebeu o Diploma de Membro Efetivo da Comissão Mineira de Folclore.

O Folclorista e sua obra
Vejam como nosso doutor narra sua trajetória de atenção ao
saber popular:
O que eu já trazia no sangue eclodiu com dois Cursos de
Folclore de que participei aqui em Juiz de Fora: um com o
Ministro Renato Almeida, em 1963 e outro com o Professor Aires da Mata Machado Filho, em 1964. E me interessei enormemente pelo assunto. Já durante todo o ano de
1965, concluído o meu curso na Faculdade de Filosofia e
Letras de Juiz de Fora, a convite de seu diretor, Prof.
Murílio de Avelar Hingel, ministrei naquela Faculdade um
Curso de Folclore - Extensão Universitária. Daí para a frente foram cursos, debates, palestras, artigos – tudo sobre
folclore e, principalmente, pesquisas, das quais resultaram vários livros sobre o assunto. Fui organizador e responsável pelo “Museu de Folclore da UFJF, de março/1988
a maio/1994.
Weitzel gasta, em poucas palavras, um longo percurso de glórias. Ninguém menos que Renato Almeida seguido por Aires da
Mata Machado se tornam interlocutores do saber compreender
o saber popular de Antônio Henrique. Este registro é mais do
que importante. Renato é o principal líder do movimento dos
folcloristas no Brasil. Foi ele que criou a Comissão Nacional de
Folclore, foi ele que reuniu todos os folcloristas do Brasil em
subcomissões regionais; e Aires da Mata Machado Filho foi o
primeiro a responder à convocação de Renato para instalar no
dia 19 de fevereiro de 1948 a primeira subcomissão de Folclore
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do Brasil em Minas Gerais. Weitzel pode cantar de galo em nosso terreiro.
Nosso Doutor em Folclore enumera sinteticamente sua obra.
Autor dos seguintes livros: a) “Folclore literário e
linguístico”: pesquisas de literatura oral e de linguagem
popular, 3ª edição, 2014; b) “Adivinha o que é?” – adivinhações, brincadeiras e perguntas, 1ª edição, 1994; c)
“Vozes do saber das gentes”, pesquisas do saber
paremiológico do povo, na Zona da Mata Mineira e principalmente no munic. de Juiz de Fora, 1ª edição, 2001; d)
“Folcterapias da fala”: estudo dos trava-línguas e da linguagem secreta, colhidos em pesquisa na região de Juiz
de Fora, 1ª edição, 2002; e) “Magia, religiosidade e superstição na cultura popular”: breve estudo das simpatias, tabus, rezas, benzeções e crendices do povo, 1ª edição, 2007; f) “Folcmedicina – a medicina do povo”: pesquisa dos vários tipos de práticas populares para a cura
de doenças – inédito.
Como se vê, ele destaca apenas os livros. Dá-se o caso que sua
bibliografia é muito maior e mais extensa. Contudo, comento,
para finalizar este artigo, as obras enumeradas pelo autor e o
leitor poderá apreciar um dos capítulos da obra inédita do autor
Folcmedicina – a medicina do povo publicado na presente edição. Informo também a existência, nos arquivos da Comissão
Mineira de Folclore, de dois capítulos de um Curso de Folclore
que seria publicado pela Secretaria de Estado de Cultura cuja
obra foi censurada pelos eruditos daquele órgão no ano de 2006.
Além disso, o professor Weitzel ministrou, em diferentes cidades de Minas Gerais, cursos de Folclore com ênfase em aspectos
metodológicos. Ministrou também aulas no curso de Pós-graduação lato sensu “Folclore e Cultura Popular” promovido pela Comissão Mineira de Folclore entre os anos de 1998 e 2003.

68

Folclore literário e linguístico”: pesquisas de literatura oral e de
linguagem popular.
Como soi acontecer, a primeira obra de Antônio Henrique Weitzel
veio a lume às expensas do autor. Uma vez reconhecida e consagrada, as edições seguintes foram publicadas pela editora da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
A primeira edição estava concluída no início do ano de 1983. Em
agosto desse mesmo ano, o autor encaminhou os originais a
Saul Martins o qual lhe remeteu a página de “Apresentação”
com data de 17 de setembro. Em Belo Horizonte, a obra foi lançada
na Semana Mineira de Folclore no dia 24 de agosto de 1984.
A segunda edição revista e ampliada data de 1995 e se apresenta
com o selo da Universidade Federal de Juiz de Fora.
A terceira também revista e ampliada mais uma vez é de 2013,
publicada com o selo da UFJF e da Comissão Mineira de Folclore.
Todas as edições se apresentam com dedicatória à senhora Maria José Weitzel, “primeira a me desvendar os tesouros da sabedoria popular”. A essa mãe querida irão se juntar Therezinha,
“esposa amada” e Antônia Gertrudes de Souza , a “vovó Totonha,
a primeira benzedeira que conheci”. Não tem jeito; todo
folclorista nasce no berço e no peito. Exatamente por isso, é à
ordem local que o folclorista autêntico dedica toda a atenção
para percebê-la universal. Afirmo e provo.
Não vou comentar essa obra. Deixo para o leitor a incumbência
de adquiri-la. Transcrevo algumas informações do autor e o plano geral. Duas informações merecem destaque. A primeira é
que pessoas que adquiriram essa e outras obras do professor
Weitzel retornaram comentando que filhos e filhas crianças liam
e dedicavam horas de lazer apreciando a leitura. Convocavam
amigos e amigos para brincarem com o saber revelado. Isto é
dom do folclorista atento. Uma obra que pode circular com pro-
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veito na academia consegue também encantar crianças. A segunda informação é que essa obra pode ser adquirida em todas
as livrarias universitárias da rede das Universidades Federais do
Brasil. Isto é bom demais, posto que grandes folcloristas publicam e não conseguem distribuir suas obras. A Comissão Mineira
de Folclore vive este desafio.
Como prometi, transcrevo algumas informações apresentadas
pelo autor. Começo pela epígrafe garimpada de Locuções tradicionais no Brasil de Câmara Cascudo.
Ouvir o povo é curso universitário.
A este diamante, muitos anos depois, acrescentará a professora
Núbia Pereira de Magalhães Gomes, colega de Universidade e
da Comissão Mineira de Folclore:
Saber mais que o povo é privilégio do Espírito Santo.
Compreender plenamente esses provérbios como imperativo
para as práticas de estudo é o maior desafio e tem sido também
motivo para desprezo aos estudos dos folcloristas.
Reproduzo agora informações do autor. No Prefácio da primeira
edição:
Não é de hoje que venho matutando neste livro.
Tudo começou em 1964, quando dei um Curso de Folclore, aqui e alhures, sobre “Literatura Oral”. Cheguei mesmo a publicar alguns artigos a esse respeito em revistas e
jornais.
Consegui dessa forma recolher muita coisa do folclore
literário e linguístico na região, seja em pesquisa própria,
seja com trabalhos de estágio de meus alunos.
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Avolumou-se o material coletado. Multiplicaram-se os
temas estudados. Era, pois, uma questão de tempo o darlhe forma final, selecionando o que de melhor havia arquivado, sistematizando sua apresentação.
(...)
Ainda há muito por fazer, por pesquisar. Cada item, aqui
ligeiramente tratado, daria um livro próprio, que registrasse para futuros exames todo o volumoso acervo levantado.
Obedecendo ao plano de exposição do autor, a obra se desdobraria em 45 volumes segundo os temas abordados e ainda necessitaria de dois novos volumes para conversar sobre “Tradição
Oral” e “Literatura Oral”
No “Prefácio à segunda edição”, Weitzel registra:
Não podia imaginar que este livro caísse tanto no agrado
público. Muitas foram as manifestações carinhosas dos
leitores, as quais me lisonjearam sobremaneira. .
Esgotada a 1ª edição – não sobrou um exemplar para
remédio – vejo-me levado a reeditar este livro com os necessários acréscimos, resultantes de incessante peregrinar pela cultura popular.
De 1984 para cá, muita água manada de nosso populário
rolou por debaixo da minha ponte de pesquisador. Andei, observei, perguntei, anotei, realizei.
(...)
Assim, o livro reaparece agora, não tumefacto, mas encorpado, atendendo à necessidade do registro e análise
de novos elementos de nossa riquíssima literatura oral.
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Tal qual eu ouvi,
Tal qual relatei;
Um ponto no conto
Eu não aumentei.
No prefácio a esta obra, o autor já informa ao leitor o nascimento e crecimento do primeiro rebento, Adivinha o que é?

Adivinha o que é?” – adivinhações, brincadeiras e perguntas.
Juiz de Fora: Diadorim; Univesidade Federal de Juiz de Fora,
1996
Neste instante em que estudo mais uma vez esta obra visualizo
um “clarão” – termo utilizado por nosso companheiro de Comissão Mineira de Folclore ex-prefessor Sebastião Rocha, agora,
educador popular Tião Rocha -. Somo depoimentos de crianças
encantadas com o fulgor deste Adivinha o que é? ao meu desejo
de ver esta obra distribuída pelo MEC em todas as escolas do
ensino fundamental no Brasil.
Coisa fácil. Nossas crianças e adolescentes e até mesmo jovens
de nível médio tirariam o maior proveito, em primeiro lugar,
pelo emprego do estudo como brincadeira. Em seguida, tanto
os alunos, quanto pais e professores exigiriam a transformação
das obras didáticas sob a luz do Adivinha o que é?. Assim, teríamos Adivinha o que é Matemática?, Adivinha o que é História?
Adivinha o que é Espanhol? Adivinha o que é Inglês? Adivinha o
que é Física? Adivinha o que é Química? Adivinha o que é Filosofia?.
A obra encontrava-se pronta para publicação desde o ano de
1990. Nessa oportunidade o autor solicitou à professora Núbia
Pereira de Magalhães Gomes a “Apresentação”. Infelizmente,
no dia 26 de outubro de 1994, Núbia “entregou a alma ao Criador” – expressão registrada por Weitzel em Vozes do Saber das
gentes – e não pode apreciar seu sucesso. A dedicatória à me-
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mória dessa grande pesquisadora, criadora e coordenadora do
projeto “Minas e os Mineiros” eterniza sua presença.
A obra resulta do projeto submetido ao CNPq “Folclore Literário
e Linguístico no município de Juiz de Fora” e se apresenta em
três partes: Estudo das Adivinhas; Repositório das Adivinhas e
Solução das Adivinhas.
O maior segredo das adivinhas é de abrir a mente para aprendizagem efetiva – Tornar-se Pessoa segundo expressão de Carl
Rogers – as respostas equivocadas mostram que o mundo está
sempre aberto à criação e à aprendizagem.
O que é, o que é:
Em cima de ti eu trepo.
Fazendo um rebolado;
Enquanto não entro todo,
Não fico sossegado?
Resposta: o que o pé diz ao sapato.

Vozes do saber das gentes, pesquisas do saber paremiológico
do povo, na Zona da Mata Mineira e principalmente no município de Juiz de Fora. Juiz de Fora: O autor, 2001.
Esta obra deixa claro como se pode partir do saber local para
seguir sendas universais, ou obedecer ao percurso inverso, ou
ficar a meio caminho. Com efeito, um dos grandes desafios do
chamado “relativismo cultural” é saber até que ponto o saber
humano é apenas etnocêntrico. A encruzilhada do relativismo
cria a desconfiança na comunicação efetiva e favorece, às vezes,
a certeza de que ação comunicativa somente se dá em diálogo
consigo mesmo. É como se todo mundo falasse apenas para si
mesmo.
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Em Vozes do saber das gentes, nosso doutor folclorista Antônio
Weitzel parte de provérbios, ditos populares, até alcançar o plano em que este mesmo saber é proferido em diferentes locais
do mundo, em línguas diferentes, com sotaques diferentes e
em “culturas” diferentes. É a isto que Nietzsche chamou de A
Gaia Ciência. Pílulas concentradas que resumem histórias e processos de todo um saber viver.
Acompanhem o plano da obra. 1. A cultura oral. 2. Os provérbios
na História. 3. Definições, conceitos e fontes dos provérbios. 4.
As denominações dos provérbios. 5. Os provérbios na psicologia
popular. 6. O emprego dos provérbios. 7. A tradução dos provérbios. 8. Posfácio. 9. Abecedário paremiológico. 10. Apêndice:
Provérbios em línguas estrangeiras.
São saborosos os exemplos de correspondência entre provérbios enunciados em Português, Alemão, Espanhol, Francês, Inglês,
Latim, Cabinda ou Umbundu ou Italiano. Se houver alguma lenda para narrar esse mito da unidade humana anterior à dispersão – Babel é uma dessas lendas – nosso professor Weitzel celebra esse mito, lado a lado com Levi-Straus e o professor Rubens
Costa Romanelli. Por mais que a expansão da Europa para as
periferias do Mundo tente negar a unidade humana com “racismos científicos” mais ela exige a suposição de um protobanto na
Àfrica Subsaariana, a compreensão das raízes indo-europeias, o
tupi-guarani – jê só para começo de conversa.
Folcterapias da fala”: breve estudo dos trava-línguas e da linguagem secreta, colhidos em pesquisa na região de Juiz de Fora.
Juiz de Fora: UFJF, 2002
Esta é, seguramente, a obra mais divulgada do autor. Quem dera
que o Adivinha o que é? tivesse a mesma fortuna. A edição foi
patrocinada pelo Centro Nacional de Pesquisas Educacionais –
INEP - e teve garantida a distribuição de, pelo menos, mil exemplares no Brasil.
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Apreciem o plano da obra: Parte I: Estudo dos Trava-línguas. Parte II: Classificação dos Trava-línguas. Parte III: Estudo da Linguagem Secreta. Parte IV: Classificação das Linguagem Secreta.
À parte a importância das duas primeiras, chamo a atenção do
leitor especialmente para as partes III e IV. Se a primeira parte
convoca para uma bela conversa com os foniatras e outras especialidades, neurolinguistas, por exemplo, a que expõe e examina as estruturas das linguagens secretas inaugura um tema praticamente não explorado nas ciências sociais no Brasil.
Na Sociologia, esse estudo é anunciado por Georg Simmel no
capítulo: “O Segredo e a Sociedade Secreta”. Essa questão interessa diretamente à Psicanálise com a questão sobre o Inconsciente e ao Estruturalismo na linha da Psicanálise. É central, ainda, na Informática e nas seguranças de redes de computadores,
onde a criptografia é necessária para obter a confiança dos usuários da rede, principalmente no acesso a rede bancária.
De outro lado, o estudo das linguagens secretas ajuda a compreender a diversidade das línguas, dos dialetos e o esforço acadêmico de estabelecer terminologias de compreensão exclusivas
dos iniciados em determinadas especialidades.
Enfim, as linguagens secretas inventadas por crianças e adolescentes, às vezes, como brincadeiras, evidenciam a amplitude do
saber popular na criação de linguagem como preservação da identidade grupal. “Santo e senha”, como se exige em acessos a quartéis em tempo de guerra.
Magia, religiosidade e superstição na cultura popular”: breve
estudo das simpatias, tabus, rezas, benzeções e crendices do
povo. Juiz de Fora: Franco Editora, 2007
Esta é uma obra maravilhosa. Penso no diálogo com Frei Chico e
a obra Com Deus me Deito, com Deus me levanto. A dedicatória à
esposa, dona Therezinha e à Vovó Totonha mostra as raízes da
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aprendizagem do autor. Mais uma vez, o autor parte do local,
melhor ainda, da vivência familiar para convidar o leitor a encontrar-se com o próprio saber, identificando-se ou diferenciando-se.
O “prefácio” merece ser reproduzido na íntegra. Resisto à tentação e seleciono apenas umas poucas frases.
Desde pequeno, acostumado a ver minha “Vovó Totonha”
benzer pessoas que iam a nossa casa procurar alívio para
algum de seus males, eu mesmo incumbido de ir buscar
ramos da planta especial da benzeção, a vassourinhadoce, fui assistente assíduo e atento daquelas práticas
curativas.
(...)
Devo esclarecer que não sou benzedor. Segundo reza a
tradição, a presença participativa do iniciado junto ao
benzedor, aprendendo o rito e as palavras sagradas,
como usualmente acontece entre mãe e filha ou mesmo
vizinhos, desperta no primeiro a faculdade ou carisma de
realizar benzeduras, desde – é claro – que tenha fé e disposição. O que não era o meu caso, pois, na época, ainda
muito criança, eu me achava ali mais por curiosidade infantil do que por participação a qual se limitava a ir apanhar a plantinha. Não recebi diretamente a filiação mágica, isto é, a transferência do poder de benzeção, que é
passado de geração a geração através de fórmula própria, uma das condições, a meu ver, imprescindíveis para
benzer, além do carisma, logicamente.
Minha tarefa neste campo se restringe, pois, a estudar o
seu procedimento, analisando o rito e demonstrando o
alcance de seu trabalho.
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Peço ao leitor que examine a capa cuja foto é apresentada no
final deste artigo e corra para a página 124, onde o autor apresenta o “Quadro Mágico” contra picada de cobra. Penso que este
quadro mágico serve não apenas para picada de cobra. Ele ajuda
a fechar o corpo. Tem mais, esse quadro mágico encobre saberes
de primeira grandeza.
Certa vez, ministrando aulas para alunos de pós-graduação em
Clínica e Psicanálise distribuí para cada aluno um papelzinho para
servir de amuleto com o “Quadro Mágico”, do qual tomei conhecimento pela leitura de um capítulo redigido pelo Professor
Weitzel para um curso que seria patrocinado pela Secretaria de
Estado de Cultura e que foi censurado pelos sábios acadêmicos.
Reproduzo o quadro
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Coloquei em negrito o que decifra a linguagem secreta para
quem essa linguagem é transparente. É claro que esta disposição em negrito, em hipótese alguma, poderia ser revelada. Qualquer pessoa não iniciada na língua secreta leria um texto em
latim totalmente familiar. Weitzel informa que o quadro mágico
foi descoberto nas ruínas de Pompeia, cidade arrasada por erupções do Vesúvio no ano 79 da era cristã e descoberto em escavações no século XVIII quando passou a ter as propriedades mágicas conferidas pelo saber popular moderno.
Pois bem, não é necessário saber latim para que o quadro opere
o poder mágico, agit ex opere operato, o que quer dizer tem
poder intrínseco, independentemente da pessoa. Mas, para
quem sabe latim, a tradução apresentada por Weitzel é: “O semeador (Sator) Arepo (nome do agricultor) mantém (Opera) o
rumo (Rotas)com atenção.”
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As pessoas da sociedade secreta não darão importância ao discurso apresentado pelo textos mas, apenas ao TENET em forma
de cruz. O Sinal da Cruz. É senha para comunicação entre cristãos
em tempo em que eles não se podem dar a conhecer a estranhos. Há, porém, outra curiosidade. O poema pode ser lido de
baixo para cima, da direita para a esquerda, de cima para baixo e
mantém o mesmo significado discursivo.
Estamos, portanto, diante do cerne do que veio a ser chamado
de Estruturalismo. O lugar do sentido como estruturante do
significado.
Weitzel me deu de mão beijada o de que precisava para continuar a conversa sobre “Processos de anotação e registro: notas
sobre a consciência e o inconsciente” que eu havia publicado na
Revista de Psicologia do ICNPF.
As palavra de encerramento da obra merecem ser repetidas em
todos os meios de comunicação:
Está aí relacionada uma lista de procedimentos, os quais,
observados por uma pessoa, farão com que ela seja chamada de supersticiosa. No entanto, quantas informações
valiosas para se evitar mal maior! Por essas e outra é que
já fui tachado de supersticioso. É bem verdade: não falo
mal de quem já morreu (De mortuis nil nisi bonum.); não
passo debaixo de escada, principalmente com alguém
encarapitado no seu topo; não ando de fasto nem olhando para trás; não guardo tesoura aberta nem deixo escancaradas gaveta e portas de armários e guarda-roupas; não assovio nem de noite nem de dia; não me alegro
com a desgraça alheia (Não ria do mal do vizinho, que o
seu está a caminho); sempre saúdo alguém que espirra a
meu lado; não misturo certos alimentos, não gosto de
altercações à mesa; procuro não me levantar dela até
que o derradeiro conviva tenha acabado de comer; não
deixo sobra de comida no prato nem migalhas espalhadas ao seu redor, nem cruzo os talheres sobre o prato
comido; não como de chapéu na cabeça nem decompos-
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to; acho sagrado o momento da refeição, que deveríamos comer de joelhos, como já ouvi alguém dizer (...);
não deixo pão virado sobre a mesa, nem piso em pedaço
de pão jogado no passeio. (...)Tudo isso eu faço naturalmente, assim como sigo outras sábias recomendações
que nossos antepassados nos legaram. Não me pejo de
praticá-las e fujo de desafiá-las pelo simples prazer de
provar que não acredito nessas coisas. Muito pelo contrário faço questão de segui-las. Se proceder dessa forma é supersticioso, paciência...
Não resisto à tentação de propor ao meu leitor estender essa
conversa com autores alemães “muito racionais”, como Werner
Sombart – O Burguês; Luxo e Capitalismo - , ou Norbert Elias – O
processo civilizador.
Folcmedicina – a medicina do povo”: pesquisa dos vários tipos
de práticas populares para a cura de doenças. Inédito
Para o leitor saborear uma pinga dessa obra, publicamos em
seguida o artigo remetido pelo autor. Peço também publicamente ao autor que nos informe como anda a preparação para lançamento de O Folclore na escola. Esta obra está prometida desde
2002.
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OS DOUTORES POPULARES
Antônio Henrique Weitzel
São os graduados na Universidade da Tradição Oral, teimosa, persistente, milenar. Eles é que aplicam a folcmedicina
em todos os seus aspectos.
Distinguem-se dois grupos:
A – O paciente: ele mesmo, conhecedor das receitas que aprendeu com os mais velhos, prepara a sua própria meizinha ou se
vale de rezas milagrosas e das muitas simpatias que lhe ensinaram ou que aprendeu pela observação.
1. Chá de losna – por maceração de uma folha da planta, mergulhada em meio copo d’água. Para problemas gástricos e hepáticos. Combate a falta de apetite. É também um ótimo vermífugo.
2. Reza para não ser picado por cobra, ao entrar no mato – Antes
de entrar, rezar três vezes a seguinte reza-forte:
“São Bento, água benta,
Jesus Cristo no altar;
Arreda, bicho mau,
Deixa um filho de Deus passar.”
Obs. Vale também usar uma medalhinha de São Bento pendurada no pescoço, ou trazer um guizo de cascavel ou três dentes de
alho no bolso, ou usar um patuá com dente de cobra dentro.

1

(Capítulo III – do livro inédito Folcmedicina – a medicina do povo , de
Antônio Henrique Weitzel)
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3. Simpatia para curar terçol – Esfregar uma aliança na palma da
mão e colocá-la ainda quente sobre o terçol.
4. Simpatia para curar unheiro – Introduzir o dedo doente num
buraco de parede ou de muro e dizer três vezes:
Nunca vi unheiro verde,
Em buraco de parede.”
B – Terceiros – de modo geral, quando se trata de medicina caseira, a sua aplicação é feita por:
a) os curiosos ou entendidos – que são os familiares: pais, avós e
demais parentes – os mais velhos, como usualmente se diz. Também a comadre, a vizinha, quando conhecedores das receitas
tradicionais.
1. Simpatia para cessar soluços – Passar na língua um fiapo de
linha ou um pedacinho de papel e colocá-lo na testa da criança.
2. Para curar quebradura (hérnia) – Precisa-se de três pessoas
chamadas Maria: a primeira segura a criança, a segunda segura
uma raiz de árvore e a terceira ficará para receber a criança. A
primeira passará a criança para a terceira e dirá:
“Vai o Fulano quebrado,
Recebe ele são.”
Dando voltas em torno da segunda pessoa (que segura a raiz),
repetirá a fórmula por três vezes. No final, rezar um pai-nosso e
uma ave-maria.

b) os oficiais ou doutores populares – quando a doença exige a
assistência de um profissional que oficie as práticas mágicas,
seja pela benzedura, benzimento ou benzeção, seja pela pres-
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crição do uso de beberagens, chás, purgantes e outras técnicas
populares.
1. Benzeção para curar doença do sol (=insolação) – O benzedor
coloca um pano dobrado sobre a cabeça do enfermo e sobre o
pano um copo cheio de água, e reza o seguinte ensalmo:
“Estava Nossa Senhora
Sentada na pedra fria,
Curando sol e sereno,
Com pai-nosso e ave-maria.”
A água, então, começa a ferver. O próprio doente deve jogar a
água fora, lançando-a para trás, sem olhar.
(Esta benzeção só pode ser feita no sol. A dor de cabeça passa na
mesma hora).
2. Para interromper soluços – O benzedor vai dando água para o
paciente. Este pergunta:
“ - Que bebo?
- Água de Cristo,
Que é bom pra isto.”
Entre esses oficiais contam-se:
I – Os feiticeiros, bruxos, mandingueiros – geralmente vivendo
em lugares ermos, a fazerem seus feitiços, sortilégios, despachos, muambas, ebós, para a cura de enfermidades, para a remoção de azares ou coisa-feita contra desafetos de seus clientes. Apesar de temidos pela população, não deixam de ser procurados em determinadas situações.
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O termo “mandingueiro”, com o significado de “feiticeiro,
bruxo”, vem de “Mandinga”, nome de uma tribo da Guiné, da
qual muitos integrantes vieram para o Brasil como escravos. Eram
tidos como grandes feiticeiros, e o termo “mandinga” passou
aqui a significar “feitiço, despacho, mau-olhado”.
1. Para fazer mal a uma pessoa – O feiticeiro costura a boca de
um sapo, falando ao mesmo tempo o nome daquela pessoa,
enquanto vai costurando. Pode também coser a boca do sapo,
depois de enchê-la de restos de comida deixada pela vítima.
Obs. O sapo é auxiliar direto dos feiticeiros e muito empregado
na magia negativa.
2. Feitiço da boneca de pano – Bruxaria muito antiga na humanidade e conhecida desde tempos imemoriais. Consiste em fazer
uma boneca de pano, de palha, de cera ou de qualquer outro
material, na qual se costuma prender uma fotografia da pessoa
a ser prejudicada, ou pedaços de unhas, chumaços de cabelos,
retalhos de roupa, crivá-la de alfinetes, cravar-lhe uma lasca de
pau na altura do coração e até mesmo incendiá-la, para provocar
dores e inclusive a morte na pessoa representada pela boneca.
Trata-se de magia imitativa, em que se associa uma pessoa a
uma imagem que a representa.

II – Os curadores – sem nenhuma formação acadêmica, mas estribados em larga experiência e conhecimento das plantas, de
cujas virtudes são sabedores, eles praticam o seu mister, não
utilizando sortilégios, nem simpatias, nem benzeduras, mas receitando garrafadas preparadas de modo especial, meizinhas
compostas de raízes e ervas medicinais, muitas vezes logrando
êxito em sua tarefa de aconselhar, ministrar remédios. São também chamados de raizeiros, doutores de raízes, herbanários.
Creem que os remédios do mato são mais eficazes que os da
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farmácia, por serem tomados ao natural, com toda a força da
natureza.
1. Garrafada para os rins – Leva-se a ferver um punhado de raiz
de quebra-pedra com folha de abacate, curtidos em um litro de
cachaça ou de vinho branco. Depois que a mistura estiver fervida, deixa-se esfriar e coloca-se dentro de uma garrafa – daí o
nome de garrafada – sem coar, ficando toda a mistura dentro do
elemento alcoólico, mesmo quando estiver em uso.
Obs. É comum as garrafadas serem preparadas por curandeiros
ou por pessoas orientadas por eles. Em algumas receitas, manda-se enterrar a garrafa com a boca de fora, por 3, 7 ou 9 dias,
que são números cabalísticos.

III – Os rezadores – como seu próprio título já os identifica, são
aqueles que são procurados pelo poder de suas orações e práticas mágicas no tratamento de doenças. Gozam de muito respeito e acatamento no meio rural. Mas, em geral, não gostam de
ensinar suas rezas, nas quais invocam o nome de Deus, da Virgem Maria ou de um santo padroeiro contra uma determinada
enfermidade. Acham que com a divulgação suas orações perdem a eficácia. É avultado o número dessas orações pelo Brasil
afora.
1. Reza para curar dor de cabeça:
Rezar 3 vezes a seguinte oração:
“Sant’Ana, mãe de Maria, mãe de Jesus;
assim como estas palavras são certas,
esta dor se espalhe pelo mundo
inteiro.”
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2. Reza para queimadura:
Rezar, fazendo cruz no local afetado:
“São Lourenço, São Lourenço,
Alivia este tormento!”
3. Reza para não fazer xixi na cama (enurese noturna):
Deve ser rezada aos pés da cama, na hora de deitar-se:
“Minha Santa Genoveva,
Minha Santa Candiana:
Uma que me acorda,
Outra que me ama;
Para eu não fazer xixi na cama.”

IV – Os benzedores – mais perto dos rezadores, com os quais se
confundem, não se valem de procedimentos complicados, misteriosos, não receitam meizinhas, beberagens estranhas, mas
acreditam no poder das palavras que pronunciam, acompanhadas de gestos milenares, mantendo-se fiéis às palavras e aos
gestos transmitidos pelos antepassados, para que a eficácia do
rito não fique comprometida.
1. Benzeção para dor de cabeça:
O benzedor benze com as seguintes palavras:
“Fulano, eu te benzo este mal da tua cabeça;
não sou eu que te benzo;
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quem te benze são as Três Pessoas da Santíssima
Trindade:
é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo.”
Benze-se com três ramos verdes, fazendo sinal em cruz e, no
final, rezam-se um pai-nosso e uma ave-maria para as Três Pessoas da Santíssima Trindade.
2. Benzeção para curar erisipela:
O benzedor reza a seguinte fórmula:
“A erisipela dá na pele,
da pele dá na carne,
da carne dá no osso,
do osso dá no tutano,
do tutano vai a Roma.
Permita a Virgem Maria
que ela aqui não torne a dar.”
Benze-se com um ramo verde ou um tição de fogo. No final,
rezam-se um pai-nosso e uma ave-maria para Jesus de Nazaré.
3. Benzeção para curar quebranto e mau-olhado de criança:
A benzedeira pega cinco brasas em um pratinho e uma vasilha
com água. Vai repetindo três vezes o seguinte ensalmo e benzendo a criança, rezando:
“Eu te benzo quebranto e mau-olhado.
Quem te pôs, que te tiraria?
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Em nome do Padre e da Virgem Maria.”
c) os especialistas – são assim chamados os curadores que se
especializaram, com suas rezas e benzeduras, em dois tipos de
atividades:
I – os curadores de cobra: pessoas geralmente imunes ao veneno das cobras, sua profissão é limpar os pastos de toda espécie
de serpente, não só pelo fascínio de seu olhar sobre esses répteis, como também pela força de suas rezas. Podem também
curar pessoas mordidas de cobra, quer com benzeções e rezas,
como a da “Estrela gloriosa”, quer com a aplicação de terapias
diversas, como: cauterização com ferro em brasa ou tição de
fogo, sucção da ferida – depois de mascar fumo ou de lavar a
boca com cachaça ou querosene – ou emplastro de tabaco, colocado sobre o local da “ofensa”. (O povo não diz “mordido de
cobra”, mas “ofendido de cobra”). Desta forma, sua função é
dupla: preventiva e curativa. Benzendo os pacientes, evitamlhes o perigo do ofidismo e também curam aqueles que tenham
sido vitimados.
1. Benzeção para “curar os pastos”:
O benzedor percorre três cantos do pasto, rezando a oração,
mas deixando um canto sem reza, por onde as cobras deverão
sair, e não pode errar a declamação, para a oração não perder o
efeito.
“Grande é o nome de Jesus, Maria, José e São Bento.
Laudo, Lauda, Sabata e Sabatana.
Tira todo bicho mau peçonhento deste lugar,
pelo amor de Jesus.
Sai de 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, 6 a 6, 7 a 7, 8 a 8, 9 a 9, 8
a 8, 7 a 7, 6 a 6, 5 a 5, 4 a 4, 3 a 3, 2 a 2, 1 a 1,
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para não ficar nenhum pelo amor de Deus”.
2. Reza da “Estrela gloriosa” para curar ofensa de cobra:
O curador coloca a mão sobre o homem ou o animal doente e
reza:
“Oh! Estrela gloriosa e preciosa,
criada por Deus contra todos os venenos!
Fazei com que o veneno da cobra que mordeu esta pessoa
(ou este animal)
se torne sangue e sirva para alimento do corpo.”
Repetir três vezes e rezar, no final, cinco pais-nossos e cinco
glórias-ao-pai, oferecendo—os às Cinco Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo.
3. Para curar mordedura de cobra:
O benzedor benze a pessoa ofendida de cobra com um raminho
verde, enquanto vai pronunciando a fórmula ritual:
“Cobra, por que que você mordeu o pé de Fulano?
Por que que você não mordeu o pé de São
Quelemente,
Que é santo de boa gente?
E como Deus não mente,
este mal não vai adiente.”
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II – os curadores de rastro: são aqueles que curam bicheira de
gado, através da força de suas orações. Nem precisam de estar
ao lado do animal atacado dos bichos (=vermes); podem atuar a
distância, ou pelo simples rastro do animal (daí o nome de
“curador de rastro”), ou mesmo voltados para o lado em que o
animal doente possa estar no pasto. Segundo a crença popular,
as larvas da mosca-varejeira vão caindo de uma a uma, até não
ficar nenhuma – como reza o ensalmo - deixando o boi com o
couro bem limpinho. É comum tais rezas valerem-se do processo de redução numérica, que obrigam magicamente os vermes a
caírem das feridas do gado um após outro. Enquanto reza, o
benzedor vai fazendo cruzes na direção do animal ou sobre ele,
valendo-se de um ramo de assa-peixe.
1. Benzimento para curar bicheira de gado:
O curador pega três palhas secas de milho, dá um nó frouxo
nelas, olha a bicheira pelo buraco da palha e reza:
“Caia de 11 a 9, de 9 a 7, de 7 a 5, de 5 a 3, de 3 a 1, de 1 a
nenhum.”
(Quando chegar nesse ponto, ele acaba de fechar o nó das palhas e joga para trás, sem olhar).
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Raimundo Nonato: do Camilinho
José Moreira de Souza
Contar a história de nosso companheiro da Comissão Mineira de
Folclore, professor, doutor, aprendiz de tropeiro, Raimundo
Nonato de Miranda Chaves, é das coisas mais deliciosas que pode
haver.
Raimundo de João Baiano é das pessoas mais admiradas em
Gouveia. Muito mais do que isto, é admirado e louvado também
em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, onde se formou
engenheiro agrônomo há 50 anos atrás – 1964 -. Onde fez carreira de professor de Matemática. Na universidade para a qual dedicou o curso de Mestrado em Matemática, Estatítica e de Doutorado em Informática e para a qual levou os hábitos de atenção
à literatura, aprendidos no berço materno.
Raimundo Nonato é, em primeiro lugar, um menino nascido no
Camilinho. Onde fica isto, certamente, perguntará uma única
vez o leitor dando-se ares de ignorante. Uma única vez. Porque,
depois de saber a história do Doutor Raimundo, Camilinho se
tornará o Centro de um mundo. Mundo em torno do qual circula
um semeador de capelas pelos povoados da vizinhança, conhecido como Canequinha.
Primeira resposta: Camilinho é a terra em que nasceu o menino
Raimundo Nonato, no dia 18 de maio de 1933. Da criançada nascida nessa mesma década e na seguinte, uma das crianças se
tornou o que é hoje pró-reitor de Administração da Universidade Federal de Viçosa; outro se elegeu Diretor da Escola de Veterinária da UFMG, outro Diretor da Cooperativa de Produtores
Rural de Jequitibá.
Há algo estranho nessa terra. Quem estudou na escola rural de
Camilinho saiu pelo mundo para brilhar. Não há que estranhar.
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No ano de 1867, em agosto, precisamente, no dia 28 de agosto,
Richard Burton deu notícias do Camilinho:
...”chegamos a uma miserável povoação de casinholas
e ranchos, chamada Camilinho, nome de algum ‘régulo
da roça’ que foi o primeiro a fixar-se ali. Um honesto
rancheiro, Luís Monteiro, aloja homens e animais. Em
sua ausência, a esposa forneceu-nos café e comida,
enquanto as mulas ficavam presas em um bom pasto
fechado, bem próximo. Em torno das cabanas, zelosamente fechadas, e repletas de galinhas, pombas e
negrinhas, cresciam uns poucos cafeeiros e bananeiras
curvadas pelo vento, enquanto uma única rosa, que
aprendera a se tornar trepadeira, ostentava-se sobre
um teto de sapé. (Burton, 1977:77)
Será essa “miserável povoação” que aguardará o nascimento do
menino Raimundo, sessenta e pouco anos após a visita desse
aventureiro. Camilinho tomou nova forma nos primeiros anos
do século XX. Ali se construiu a Capela de Nossa Senhora das
Dores, inaugurou-se uma escola rural, no ano de 1914 e João
Baiano com seus irmãos migrou da Bahia para essas benditas
terras.
Para que o leitor aprecie melhor o saber de nosso doutor,
transcrevo textos de algumas de suas obras.

Camilinho
Em algum ponto, no tempo, a Fazenda das Abóboras tornou-se
Fazenda Camilinho. A primeira referencia disponível, mostra a
coexistência de ambas as entidades, na cópia de escritura de
terras:
“Digo eu e minha mulher abaixo assignados que entre os bens
que puçuimos livres e disimbargados há bem assim hua parte de
terras na Fazenda das Aboboras, e assim tão bem a parte das
cazas sitas em o lugar denominado Camillinho, cujas partes as
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havemos por compra feita a Pacifico Alves Ferreira cujas partes
tanto de terras como de casas, que puçuimos, na dita Fazenda
em comum com mais socios. Vendemos, e com efeito vendida
temos ao Snr. Francisco Joaquim Dornas, pello preço e quantia
de noventa mil reis. Barra do Paraúna 12 de Junho de 1857 ass.
Jose Ignacio Saraiva e (a rogo de Felisberta Pinta de Carvalho)
Joaquim Antonio Saraiva”.
A segunda referência pode ser encontrada no livro intitulado:
Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. O livro é o
relato de viagem do estudioso inglês Sir Richard Francis Burton
que empreendeu, em 1867, numa embarcação improvisada com
canoas, a viagem de estudos ao longo do Rio das Velhas e do Rio
São Francisco. Aportando na Fazenda Bonsucesso viajou até
Diamantina usando uma tropa de burros. Sir Burton descreveu
com certo detalhe, os lugares por onde passou, tais como: Ponte
do Paraúna, Riacho dos Ventos, Contagem e, especialmente,
sobre Camilinho. (...)
A existência de morador de nome Camilo, referenciado por
Burton como régulo da roça foi confirmada, no passado, pela
mãe do autor, e no presente pela macróbia Maria Ana do Nascimento, conhecida como Maria de Lota. A residência provável de
Camilo era na margem esquerda do Córrego Sepultura, onde se
localiza, hoje, a residência de João Hipólito – Zinho.
Finalmente, cópia de recibo e prestação de contas por serviços
prestados, comprova a irmandade de Idalina e Lionel, já citado,
assim como o nome Camilinho.
“Recebi de minha Irmã D. Idalina Bernardina da Conceição, a
quantia de 1:737$000, quantia que despendi com a factura da
Morada de Casas, mais bemfeitorias, Citas em terras e unida ao
Quintal e casas da dita minha Irmã D. Idalina, por convenção
nossa, e ter recebido a quantia acima mencionada, fasso entrega hoje das ditas casas, mais feitorias, a dita minha Irmã D. Idalina
Bernardina da Conceição.
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E para firmesa e para todo tempo constar mandei ... no qual
assigno.
Camillinho 4 de Janeiro de 1877 ass. Lionel Alves Ferreira”
“Declaro que hoje recebi a Morada de Casas em benfeitorias acima declarada, de meu Irmão Lionel Alves Ferreira, que importou
a construção a quantia de hum conto setecentos e trinta e sete
mil reis 1:737$000. Em verdade firmo a presente ... supra
Ass. Idalina Bernardina da Conceição.”
Registre-se que o nome é Camilinho, proveniente de Camilo e
não Camelinho de camelo, conforme se lê em placas de sinalização e em documentos especialmente emitidos pela Prefeitura
de Gouveia. Os nomes Camilinho e Camelinho se alternam no
decorrer do tempo: Todos os documentos do século XIX, reproduzidos, registram Camilinho. Documentos da década de 1970, à
época do Prefeito Theódulo trazem Camelinho. A publicação
intitulada Gouveia Sempre Viva, relatório da Administração Geraldo Bittencourt 1983/1988, edição de maio de 1988, usa sempre a denominação correta: Camilinho.
O termo Camilinho, confirmando afirmativa anterior, significa a
fazenda e significa também a comunidade. O enfoque neste trabalho é a fazenda. A comunidade conserva muito do seu passado. Merece registro: engenhos de rapadura, ainda de tração animal; fábricas de farinha, conhecidas como Casas de Roda; Folia
de Reis, a única que ainda existe no município de Gouveia. A
comunidade, muito mais ampla do que a fazenda, se tornou conhecida pela instalação, na fazenda, inicialmente, dos ranchos
de tropas e das vendas. E, mais tarde, pela construção da Escola
e da Capela.

A Capela de Nossa Senhora das Dores foi construída por Manoel
Pinto de Miranda, o avô Niquinho, no inicio do século vinte.
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Os construtores, contratados por Niquinho foram dois irmãos
gêmeos: José Francisco Pinto e Francisco José Pinto.
Tradicional, na comunidade, é a realização da Festa de Santa
Cruz. Desde a construção da Capela, a festa é realizada, com
raras interrupções, no inicio do mês de maio.
As fotos, da procissão e do pau de sebo são uma mostra da
movimentação de pessoas na ocasião da festa.
A Fazenda Camilinho ocupava, geográficamente, posição privilegiada - similar ao nó de uma rede - tal que diferentes caminhos convergiam para a Fazenda situada nas imediações do ponto
de travessia da Serra; e dali, os caminhos divergiam em tantas
outras direções. A Fazenda, nesta posição, era o ponto de pouso
do viajante.
Assim, na ligação da Zona da Mata com o Sertão, eram muitos os
que passavam pela localidade. Além dos tropeiros - responsáveis pelo transporte de cargas entre as regiões de Serro Frio e
Sabinópolis de um lado; e, de outro lado, Curvelo e afinal todo o
Sertão. Entre eles:
1)Tão Barroso, com suas longas e brancas barbas, era inestimável amigo do avô Niquinho. Assaltado, na Serra do
Cafundó, por um crioulo aquí do Pau D’arco chamado Antônio Codorna, o velho Tão Barroso foi salvo pelos seus
tropeiros. Resultados: Tão Barroso medicado na residência
do Avô Niquinho; O Codorna conduzido, prisioneiro, para
Diamantina; depois do julgamento, para a penitenciaria de
Neves; os residentes comentando, por longo tempo, a
raríssima ocorrência.
2)Antônio Rogério, caprichoso com os arreios e com a tropa.
Tocava um lote de animais da mesma cor: ruão – padrão de
vermelho próprio do muar e equivalente à cor alazã própria
do equino.
3) João Baiano, antes de fixar-se em Camilinho, em 1928.
Prudente, mas ousado quando necessário: adquiriu, certa
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vez, mil arrobas de café, em Sabinópolis – uma tropa de dez
muares transportava entre oitenta e cem arrobas; portanto,
era uma quantidade significativa de café, que demandava o
trabalho de alguns meses para ser transportado. Em Curvelo,
com o primeiro lote transportado, João Baiano recebeu oferta pelo seu café, preço menor do que ele havia comprado
em Sabinópolis. Ele vendeu o café? Não! Alugou um galpão,
armazenou o café e, mais do que isto, voltou para Sabinópolis
comprando café de todos os tropeiros que encontrava na
estrada, ao preço da praça de Curvelo. Ao final de algum
tempo, apenas ele tinha café; e conseqüentemente condições para impor o seu preço.
Também havia os tropeiros de Córregos, Tapera, Sapo e arredores de Conceição do Mato Dentro, trazendo café e Boa Cachaça
para a região do Sertão. Destaque para: Sebastião Barra, José
Tobias, seu filho Jonas e José de Altino. Este era um paradigma
de força física. Um tropeiro padrão carrega o balaio ou a bolsa de
couro, também chamada bruaca, usando ambos os braços e colocando a carga sobre o ombro para pendura-la no arção da
cangalha; José de Altino usava apenas um braço para elevar a
carga à altura da cangalha e pendura-la pelas alças. Zé de Bina,
natural de Córregos, era muladeiro – tropeiro vende a carga,
muladeiro vende mulas e burros, quase sempre chucros ou seja
ainda não domados. Um encontro certo com Zé de Bina era durante o mês de
agosto no Cemitério do Peixe. Ali na margem do Rio Paraúna,
para irritação dos padres, ele comercializava seus muares
com o pessoal do Sertão, especialmente, do Vale do Cipó.
As vendas normalmente eram feitas para pagamento no ano
vindouro.
?

O gado, transportado de Joaíma para Curvelo e Corinto, para
engorda nas invernadas das famílias Salvo e Pitanguy, entre
outras. Uma estória protagonizada por um fazendeiro de
Curvelo: O fazendeiro - retrato da vaidade - usando botas de
canos longos e rígidos, chapéu de abas largas, trazendo sem-
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pre uma varinha para bater nas botas e, na eventualidade,
tocar o animal mostrando uma certa intimidade com o bicho. Esta figura, com muita pompa, aproximou-se da viúva
proprietária rural no município de Carlos Chagas e falou orgulhoso:
-

Quero comprar mil rezes. Se a senhora não as tem, compro
as que tiver.
A viúva, humilde, sem demonstrar raiva, levantou os olhos
para o fazendeiro e perguntou.

-

O senhor quer os mil bois de que cor?

?

Bezerras e tourinhos, criados nas regiões de Ponte do Paraúna
e vale do Rio Cipó, eram levados para comércio na região do
Serro, vale citar: José Diniz, Luiz Mendes, Alaripe de Souza –
O município de Curvelo era e continua sendo criatório respeitável de gado zebu.

?

Produtores de rapadura, de toucinho, de cachaça e de cereais, principalmente milho, de Cafundó, Crime, Galheiro e
Valo Fundo traziam seu produto para Gouveia e Diamantina.
Salientando: Álvaro da Caatinga, Jonas, especialista em rapadura batida – por sinal uma delicia que hoje desapareceu.
Arlindo e João do Cafundó, Vicente de Astor, Joaquim Barbosa, João Batista e os burros calçados de João Dumbá. Eram
frequentes, as viagens de Genesco, o Gago, com potes e bilhas ou moringas de argila, que ele mesmo fabricava. Na
época das chuvas havia peixes, muitos peixes, capturados
nos parís do Rio Paraúna, neste caso, o destaque é para
Osório Santana e Antônio Miranda.

?

Em determinadas ocasiões, havia um grande fluxo de compradores de cristal de rocha, vindos: de Diamantina, Datas e
Gouveia. Isto incentivava a lavra principalmente na região
da Fazenda do Cedro, o conhecido morro da cruz, e no Barro
Preto.
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Camilinho não era apenas o ponto de pouso. Duas vendas locais:
de Tonico e de João Baiano eram bem sortidas, principalmente,
a de Tonico. A movimentação de pessoas da comunidade era
bastante intensa. Vendiam-se, além do tradicional, secos e molhados; tecidos, calçados, chapéus, ferragens e até perfumaria.
Compravam-se, dos produtores rurais, neste caso o destaque
era João Baiano: Farinha de mandioca – principal produto da
comunidade, sementes de capim meloso ou gordura, café, rapadura e gado. O gado bovino, cujo comercio exercido,
notadamente, por João Baiano era o produto de maior valor.
Sobre comércio de gado tem-se que falar de Messias de Castro.
Messias era grande amigo de João Baiano, com quem comerciava dia sim e outro também. Sempre comprando as boiadas que
João Baiano formava, adquirindo gado dos pequenos produtores da região. Homem simples, rude, analfabeto; mas extremamente inteligente, certa vez ele me disse que sabia fazer a conta de sociedade – regra de três simples e direta para dividir o
lucro proporcional ao capital de cada sócio. Zeca de Cota, mais
tarde prefeito de Presidente Juscelino, acompanhava, diariamente, o avô Messias e o ajudava nos negócios. Zeca contou-me
o fato que apresento a seguir: Em meados da década de 40 estabeleceu-se entre os criadores de zebu a mentalidade de que o
verdadeiro criador tinha que adquirir, reprodutores capazes, indispensáveis
dor tinha que adquirir, reprodutores capazes, indispensáveis à
seleção. Pagavam-se então, preços fabulosos por estes animais.
A facilidade para obter financiamento levou pessoas
inexperientes a entrarem no negócio de zebu. O preço do gado
zebu era de tal natureza que contava-se, como anedota:
O fazendeiro, no encontro de amigos:
-

Vendi, hoje, um touro por um milhão.

-

No dinheiro? Alguém perguntou.
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-

Não! Troquei por duas vacas de quinhentos mil cada. Completava o primeiro.

À euforia seguiu-se a crise. O governo, através da Carteira Agrícola do Banco do Brasil, desencadeou a crise, ao mudar a orientação dada aos créditos e financiamentos. Os pecuaristas, através de sua associação de classe, conseguiram, a moratória da
dívida.
Messias, no vencimento de sua dívida, se apresentou ao gerente da agência do BB de Curvelo com o pacote de dinheiro e
estabeleceu com ele o diálogo:
-

Quero pagar minha dívida.

-

Senhor Messias! os pecuaristas conseguiram moratória da
dívida, o senhor não tem que pagar agora.

-

Eu devo; portanto, eu pago.

-

Senhor Messias! não tenho como dar entrada neste dinheiro, na contabilidade.

-

Este é seu problema. O meu, é pagar. Aí está o dinheiro. E
saiu.

Anos mais tarde, moratórias vencendo, fazendeiros ofertando
gado, mercado em recesso, Carteira Agrícola fechada e preço do
boi em queda vertiginosa. Messias antevê a oportunidade de
ganhar dinheiro e vai ao Banco do Brasil pedir empréstimo. Lá
está, seu velho amigo, o gerente de anos atrás. Carteira Agrícola
fechada, mas uma rápida consulta à Diretoria do Banco e a resposta afirmativa:
-

Senhor Messias, a Diretoria comunica que não há carteira
fechada para o senhor e autoriza a emprestar-lhe o dobro do
que você pediu.

Na verdade o Presidente Vargas, sob pressão dos produtores,
concedeu o perdão da dívida, em 1954; mas os pastos de Messias
já estavam lotados e, melhor ainda, o perdão da dívida fez o
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mercado tornar-se comprador que, em conseqüência, elevou o
preço do gado. Finalmente, Messias vendeu caro o que havia
adquirido barato.
Sem esquecer que a Rodovia Curvelo-Diamantina passava pela
Fazenda, assim, os viajantes residentes do lado esquerdo do Rio
Paraúna e vale do Rio Congonhas, área conhecida como “da outra banda”, incluindo: Capitão Felizardo, Vassalo, Serra Talhada,
Contendas usavam o pouso da Fazenda Camilinho para embarque e desembarque de pessoas e mercadorias. Aí incluídos: a
família Dumont, os Rodrigues de Juca e Totó; os Viera, os Brandão
– tidos como caçadores de onça da Serra Talhada; os Pinto e os
Alves de Capitão Felizardo e muitos outros. Este grupo de pessoas, com certeza, tinha envolvimento pessoal e faziam muitos
negócios com os residentes; todavia, eram transeuntes que tinham o Camilinho como um ponto de convergência e daí divergir em outras direções. Nesta época a comunidade era servida
por uma linha de ônibus Curvelo –Diamantina de propriedade
do gouveiano: Antonio de Almeida. No inicio, o coletivo era
denominado Jardineira – um veiculo com carroçaria de madeira.
Depois, um pequeno ônibus com motor externo à carroçaria e
bagageiro no teto, Alguns passageiros viajavam no bagageiro,
quando não havia espaço no interior do veículo.
Outro grupo de pessoas tinha o Camilinho como o ponto final e
para aqui convergiam com objetivo especifico e bem definido
de permanência mais longa ou a prestação de determinados
serviços. São muitos os envolvidos, mas não se pode falar de
Camilinho sem registrar o nome de alguns que se destacaram,
pelo trabalho que realizaram ou pelo sentimento de amizade
nascido do relacionamento com o pessoal do lugar. Não será
possível relacionar todos. Estes são os Camilinhenses honorários.
Comentário. Vê-se a facilidade com que nosso doutor faz circular
conhecimento orientado por buscas em arquivos e leituras com
atenção ao cotidiano e às fontes da tradição. É com esta mesma
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competência que apresenta aos seus conterrâneos um pouco da
origem das famílias moradoras.

As Famílias
Na relação nominal dos proprietários rurais, cujas declarações
constam do Registro Paroquial, contém nomes de famílias que
formam hoje a Comunidade de Camilinho, tais como: Almeida,
Mendes, Miranda, Moreira, Pena, Pinto, Rodrigues, Santos, Saraiva, Silva e Vieira. Com base em documentos e, especificamente, relacionado à Fazenda Camilinho relacionam-se as famílias e personalidades seguintes:
Família Dornas.
Francisco Joaquim Dornas, proprietário de terras na Fazenda das
Abóboras, casado com Idalina Bernardina da Conceição. Idalina
era membro da importante família Alves Ferreira, com referência especial a Lionel, Quintiliano e Pacífico. Lionel, irmão de
Idalina, era sogro de Juscelino Pio Fernandes, o lendário Coronel Sica – prócer político em Diamantina, tendo sido, alí, chefe
do executivo municipal. Exerceu também a direção da Fábrica
de Tecidos São Roberto durante quase trinta anos. Quintiliano e
Pacífico também foram, posteriormente, proprietários rurais na
Fazenda das Abóboras. Quintiliano foi agraciado com o título de
nobreza - Barão de São Roberto, líder político regional, fundador
e principal acionista da Fábrica de Tecidos São Roberto.
Família Pinto de Miranda.
Antônio Francisco Pinto Mundéo, casado, em primeiras núpcias,
com Ambrosina de Miranda. Não consta registro de propriedades de Mundéo no Registro Paroquial. Mundéo talvez não seja
nome da família de origem e sim nome acrescido posteriormente por decisão pessoal. Por outro lado, o nome Pinto é muito
comum. Na fazenda das Abóboras há registro de propriedade
em nome de João Batista Pinto e, possivelmente, seja esta a
origem de Antônio Francisco.
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A relação de pessoas, economicamente ativas, elaborada com
informações do Censo de 1840, referente ao quarteirão
Mandaçaia e ao quarteirão Pacheco, não contem o nome de
Mundéo.
José Moreira de Souza, no seu livro: Gouveia e seus mitos; faz
referência a cidadãos gouveianos, ferrenhos nacionalistas, que
incorporaram nomes brasileiros a seus nomes de família. Os
nomes citados, entre outros, são: Pequi, Caju, Taioba e Mundéo.
Também, não soa estranho afirmar que Mundéo era imigrante
português. Numa foto, na parede da sala de meu avô, ele parecia muito à vontade, envergando uma camisa de colarinho duro,
gravata borboleta e um certo ar de nobreza – foi meu único contato com ele. Manoel Ernesto de Miranda, sim, fez registrar
glebas tanto na Fazenda das Abóboras quanto na Fazenda
Mandaçaia e, Mundéo, através de casamento com Ambrosina –
supostamente filha de Manoel Ernesto, se tornou proprietário
de parte da Fazenda das Abóboras ou, na aceitação de hipótese
anterior, ampliou sua gleba. As partes de terras dos filhos de
Mundéo com Ambrosina: Francisco Pinto de Miranda e Maria
Ambrosina de Miranda foram adquiridas por Mundéo.
Com o falecimento de Ambrosina e de Francisco Joaquim Dornas,
os viúvos casaram-se, e, assim, Mundéo incrementou seus direitos na referida fazenda, além de se tornar membro colateral
da influente família Alves Ferreira. Era também um dos sócios
fundadores da Fabrica de Tecido São Roberto. Completando os
legados por herança, dele e de suas esposas, Mundéo adquiriu,
na segunda metade do século dezenove o controle total da Fazenda das Abóboras ampliada com área à esquerda do Córrego
da Raiz, até o Córrego do Joá. E a área à esquerda do Córrego da
Sepultura até a estrada de tropas que segue o Morro Vermelho
no caminho para a cidade do Serro.
Continuando, a saga da família Pinto de Miranda, particularmente, de Mundeo; de cujo casamento com Idalina nasceram três
filhos:
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Antônio Francisco Pinto casou-se, em primeiras núpcias, com
Carlota de Miranda, adquiriu a Fazenda do Vassalo. Conhecido
como Canequinho foi o idealizador e organizador da romaria –
missões do Peixe. Casou-se, posteriormente, com Rosaura
Dumont, e, com ela não teve filhos. Atualmente a Fazenda do
Vassalo é propriedade de Dalmy Dumont, sobrinho-neto de
Rosaura.
Elza Alves de Santa Cruz - Bilú, casada com Carlos Ribas Dornas,
adquiriu propriedades rurais no município de Curvelo, terminando na Fazenda Maquiné.
Manoel Pinto de Miranda - Niquinho, casado com Amélia Augusta
de Miranda, irmã de Carlota, adquiriu os direitos de Elza e Carlos
Ribas e tornou-se proprietário de grande parte da Fazenda
Camilinho. A outra parte tornou-se propriedade do genro João
Baiano que a adquiriu de Antônio Francisco Pinto. Manoel Pinto
de Miranda usa o nome Miranda que foi incorporado, conforme
costume da época, talvez como homenagem à primeira esposa
de Mundéo. Descendentes de Niquinho mantêm o nome
Miranda também por causa de sua esposa: Amélia Augusta de
Miranda, cujo nome Miranda é de batismo e não de casamento.
De direito, poderiam denominar-se Miranda e Miranda. A posição geográfica de Camilinho propícia para a instalação de ranchos de tropas assim como da escola facilitou a diversificação de
sangue na família Pinto de Miranda. Dos filhos de Niquinho,
Zenilia e Doralice se casaram com Fernandes Chaves provenientes da Bahia. Tonico e Oscar se casaram com as professoras, respectivamente, das famílias: Ferreira, de Diamantina e Silva, do
Serro.
A Família Miranda Chaves.
João Fernandes Chaves, originário da região de Caetité, mais
especificamente da localidade denominada: Bonito, hoje, emancipada, com o nome de Igaporã, Estado da Bahia. E, residindo em
Gouveia, casou-se com Zenilia Zenolia de Miranda, filha de
Niquinho. Ao adquirir as terras de Canequinho, em 1928, fixou-
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se em Camilinho, com domínio parcial da fazenda. Na década de
1960, com a morte dos sogros, ele adquiriu o direito dos cunhados, passando a ter então, a posse e o domínio total da propriedade. Hoje a fazenda é propriedade de seus filhos João e
Raimundo. Em tempo, João Baiano adquiriu também terras, de
Octaviano de Miranda, nos lugares denominados: Paiol, Córrego
Seco e Cedro. Octaviano, em 1928, residia na casa de Canequinho
– adquiridas por João Baiano. Canequinho residia na fazenda do
Vassalo.
Comentário. Vejam agora como Raimundo apresenta o pai para
a memória da Comunidade.

João Baiano
Dezoito de outubro de 1890, nasceu João, filho de Exupério e
Ana Angélica Fernandes Chaves. Zona rural, comunidade de Bonito, hoje florescente cidade de Igaporã, sertão da Bahia a meio
caminho entre Caetité e Bom Jesus da Lapa. Terra inóspita, comunidade pobre, família ainda mais pobre, criança lutando pela
sobrevivência. Entre 1895 e 1897, aconteceu a grande seca,
Exupério tomou importante decisão, juntou a família e partiu,
caminhando pelos caminhos de Guanamby, Espinosa, Monte Azul
e Riacho dos Machados. Andando para o sul e puxando para o
nascente foi dar com os costados em Itamarandiba, vale do
Jequitinhonha. Saltou da panela e caiu no fogo. Ali, em
Itamarandiba, possivelmente cooptado por Juscelino Pio
Fernandes, o coronel Sica, gerente da fábrica de São Roberto e
genro de Leonel Alves Ferreira, um dos sócios da fábrica; certamente, arregimentando famílias numerosas para o trabalho.
João, agora, é o moleque da casa de Sica. Moleque, aqui, tem
nada a ver com pivete, moleque é o faz tudo, o pau para toda
obra: apanhar lenha, varrer terreiro, arear panelas, dar recado,
limpar e abastecer lamparinas de querosene e jogar pinico fora.
Não propriamente o pinico, mas o conteúdo. João, ainda jovem,
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perdeu o pai e se fez o responsável pela família, na condição de
filho mais velho.
No ano de 1915, com o dinheiro juntado com perseverança, comprou um burro. E, agora, usando o tempo antes e depois do horário de trabalho como empregado, trazia lenha das matas do
Batieiro para o fogão da mãe Ana Angélica e para vender na rua.
Sua propriedade era apenas um animal, mas deveria ser marcado com ferro em brasa; era o seu burro e seu orgulho mandava
que o marcasse. O costume é imprimir, a fogo, na perna direita
do animal as iniciais do proprietário, mas João optou pelo ano
de sua vitória e encomendou o carimbo 915. Naquele ano ele
marcou um único animal, mas nos sessenta anos seguintes ele
marcou milhares de bovinos, eqüinos e muares. Empregado de
Sica e vendendo lenha juntou o suficiente para adquirir a segunda besta, a terceira e, assim, mais bestas maior condição de transporte, mais receita e mais bestas. Nesta altura, João, com dez
bestas, já era dono de um lote e se transformou em tropeiro.
Comprando café na Zona da Mata: Sabinópolis e Serro e transportando para Curvelo. Ali, vendia o café e comprava produtos
industrializados, chegados pela estrada de ferro: farinha de trigo, cerveja, arame e querosene.
João, de empregado a patrão, conduzia sua tropa do cerradão
para a mata e vice-versa. No meio o famoso Espinhaço que sua
tropa transpunha com galhardia, subindo e descendo serras,
vadeando rios: O Rio das Velhas de balsa, o Paraúna de canoas e
tantos outros menores que davam vau. Hermano, ainda adolescente, irmão de João era o cozinheiro e o sobrinho José Hipólito,
caboclo forte, decidido, brigador, era o tocador. João cuidava de
sua tropa. Ele sabia que animais saudáveis e bem alimentados
era a garantia de continuidade do seu negócio. Só forçava a marcha quando necessário. Forçar para pousar em Camilinho era
uma exceção. Rancho relativamente limpo, boa aguada, bons
pastos, mas principalmente a residência da professora Zenilia,
com quem João se casou em 1928. De tropeiro a fazendeiro, no
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ano de 1928, com a aquisição de metade da Fazenda Camilinho.
A compra foi feita a Caniquinho e não ao sogro Niquinho, portanto, a história cantada na toada sertaneja: “casei com a fazenda e levei a moça de presente” não se aplica ao caso do fazendeiro João Baiano, como era conhecido. Ao fixar residência em
Camilinho, trouxe de São Roberto a mãe e os irmãos solteiros
que o ajudavam na lida da propriedade. Ali, em Camilinho, ele
permaneceu até o final de sua vida no ano de 1975. Prosperou,
hábil negociante de animais, tornou-se um dos maiores proprietários rurais da região com terrenos no Paiol, no Limoeiro, na
Limeira e em Rodeador, alem da outra metade da fazenda
Camilinho que ele começou a adquirir no longínquo 1928.
Eu tenho orgulho de ser um dos cinco filhos do casal João Baiano
x Zenilia.
Que Deus os proteja!

Comentário. O artigo que reproduzo em seguida é antológico.

As Bifurcações de Gouveia - e as minhas.
Dia destes, eu assistia a noticiário televisivo, onde, uma das informações era sobre o concurso de marchinhas de carnaval. Uma
delas era alguma coisa como: Eu falo/eu grito/tira-gosto bom/é
batata no palito. O que me fez recordar a década de 1970, no Rio
de Janeiro, onde eu residia, e gostava especialmente de saborear um chope geladinho, acompanhado de batatas fritas, servido sobre mesas nas calçadas. Era o programa das noites quentes
do Rio de Janeiro. Eu morava no bairro Laranjeiras e fazia uma
pequena caminhada até pouco depois do Largo do Machado,
onde se pode dizer que é final de Flamengo e inicio de Botafogo
ou inicio de Botafogo e final de Flamengo. Tudo depende da
direção do transeunte. Lembro-me do malandro carioca que
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dava, assim, o seu endereço: Ladeira da Preguiça, oito meia para
quem sobe e meia oito para quem desce.
Belo Horizonte, cidade dos bares, oferece muitas alternativas
para este tipo de programa e com tira-gostos variados. Eu frequento o Tapas, pela proximidade da residência. Ali, eu me encontrava, sozinho neste dia, e, depois de três ou quatro chopes,
vi estacionar uma Mitsubishi e dela saltar alguém com cara, com
jeito e com chapéu de fazendeiro. A figura se aproximou de
minha mesa e, com a autoridade habitual, ordenou ao garçom
— Traze me uma cachaça, quero uma de Salinas e envelhecida
em tonel de umburana – antes de assentar-se ele falou, agora se
dirigindo a mim – Você não se lembra de mim!? – eu ainda estava tentando entender se ele perguntava ou se exclamava, mas
ele não esperou –, eu sou você se em 1964 você não tivesse
deixado a fazenda do pai, em Rodeador para ir para Viçosa –.
Talvez, sob efeito dos chopes, eu não estranhei aquela conversa, até me senti estimulado e perguntei sobre as lides da fazenda, sobre os antigos empregados, os vizinhos e até sobre as garotas de Rodeador. Morenas, vigorosas, de uma beleza sem polimento se mostrando na festa da passagem do trem para
Diamantina.
Estávamos ali conversando, o fazendeiro e eu, quando se aproximou da mesa uma figura, aparentemente, deslocada no ambiente, com tênis e meias quase até ao joelho, bermudão colorido
e camisa larga, por fora da bermuda, mais colorida ainda. Chegou, assentou-se e pediu um hambúrguer; ao ser informado pelo
garçom, que ali não serviam hambúrguer pediu, então, ketchup,
muito ketchup, Ele, literalmente, atolava cada fatia de fritas no
ketchup e saboreava aquilo, como uma iguaria. Só quando terminaram as fritas disponíveis, e, enquanto, outras eram providenciadas ele me concedeu a gentileza de uma explicação e
falou – você se lembra quando voltou do Rio de Janeiro para
Viçosa, e dirigia o Centro de Processamento de Dados da Universidade, quando você foi procurado por um representante da
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Sharp convidando-o para ser o representante da empresa nos
Estados Unidos? – eu apenas respondi sim e ele soltou a bomba
—, , eu sou você se tivesse aceitado a oferta e viajado para o
exterior.
Eu estava, ainda, assimilando o choque, o garçom serviu mais
chopes, mais fritas e mais ketchup o que acalmou o pseudo americano. Eu pensando, em como surgem as bifurcações na vida da
gente que nos conduzem a direções totalmente diferentes. Perdido nos meus pensamentos quando chega o último elemento
do quarteto. Calmo, cabelos bancos, delicado, pede licença, se
assenta e explica – Quando fundaram a Escola de Agricultura de
Jaboticabal (SP), o diretor mandou um emissário a Viçosa, divulgar editais de concurso para docentes daquela escola. Estavam,
especialmente, interessados em professor de estatística porque são poucos engenheiros agrônomos que se metem nesta
área de conhecimento. Na ocasião, insistiram fortemente com
você para se submeter ao concurso. Pois bem, eu sou você se
tivesse decidido ir para Jaboticabal.
Eu fiquei ali, não sei quanto tempo, com o pensamento viajando
da fazenda em Rodeador para o escritório numa grande cidade
americana, voltando a um laboratório em Jaboticabal, tudo misturado com coisas do meu dia a dia. Quando percebi ligeiro toque no ombro. Era o garçom perguntando se eu estava bem e se
oferecendo para providenciar um táxi. Eu agradeci a gentileza,
paguei a conta e me dirigi à minha residência, a um quarteirão
dali. Em minha casa, já repousado na cama, as imagens das bifurcações ressurgiram, mas agora em outra forma Gouveia, agora,
era o personagem principal.
Eu vi um cavaleiro montado numa besta baia marchadora seguindo a avenida de terra branca e batida na direção norte; era
fácil perceber que a besta sentira a proximidade dos pastos conhecidos e acelerava a marcha, com as orelhas se movimentando para frente e para trás mostrava intranqüilidade com os ruídos do vilarejo. Era uma besta, sem dúvida, fogosa. O cavaleiro,
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elegante, nos trajes de montaria era Roberto Alves Ferreira
Tayoba,.deputado provincial, chegando em Gouveia, vindo de
Ouro Preto.
Roberto dirigiu-se à sua residência, e logo recuperado do desgaste da viagem, reuniu a liderança da vila num encontro na
residência de Quintiliano Alves Ferreira – Barão de São Roberto
- . Ali, perante todos, ele anunciou a boa nova: A emancipação
política de Gouveia. A vila havia se transformado em cidade,
com aprovação da Assembléia Provincial. Era o ano de 1873. O
entusiasmo de todos os presentes foi contido com o pronunciamento do senhor barão – A partir de amanhã, deixo minha casa
à disposição dos senhores, para fazer dela a sede do município.
Eu me transfiro para outra cidade —.
Este relato consta do livro Gouveia e seus Mitos do professor
José Moreira de Souza.
O mesmo Moreira que, em artigo publicado no Boletim da Afago, conta o interesse do gouveiano pelo jogo de truco, assim
como, a habilidade em jogá-lo. Então, eu pergunto, por que
Roberto ou alguém por ele não decidiu testar o barão; ele podia
estar blefando; por que não responderam ao “truco” dele com
um grito alto e assustador “Seis seu ladrão de milho”. Neste caso
Gouveia poderia ter se emancipado cerca de oitenta anos antes.
Considero que em sendo cidade, Gouveia teria músculos para
brigar com Diamantina pelas benesses do estado que fez de
Diamantina sede regional de muitos órgãos. Gouveia tinha homens competentes como Roberto Alves Ferreira Tayoba deputado provincial representando a região, tendo também presidido a Câmara Municipal de Diamantina, o próprio Barão de São
Roberto que se fez barão pelo seu trabalho e não por direito de
nascença. Gouveia tinha, ainda, o lendário Coronel Sica – Juscelino Pio Fernandes – homem que ditava as ordens em
Diamantina, no inicio do século XX.
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Diamantina gozou de handicap formidável com JK, mas isto ocorreu na segunda metade do século XX. Gouveia poderia ter
deslanchado antes disto. O crescimento de Diamantina não foi
tarefa fácil. Tentou-se a instalação de indústria, lembro-me da
usina de produção de óleo de mamona, fracasso total; a própria
fábrica de tecidos de Bibi-Biri. desativada. Investiu-se no turismo, aí já com JK, o estado construiu o Hotel de Turismo, bela
obra de arquitetura moderna rodeada do casario em estilo colonial.
O hotel de turismo faz jus a uma pequena história; “Dia da inauguração do hotel, festa em Diamantina, presença do governador
do estado, jantar de gala oferecido às pessoas gradas - ponto
alto das festividades –. Ao jantar compareceram militares nos
trajes de gala com direito ao uso de medalhas e outras honrarias; os civis de “black tie” , como diria Ibraim Sued. Também,
religiosos em batinas roxas, os de hierarquia mais elevada e
batinas com apenas detalhes roxos no entorno dos botões e na
cinta, os de menor hierarquia. Mas o ponto mais alto, do ponto
alto, era a apresentação de artistas da rádio nacional, trazidos
do Rio de Janeiro, especialmente, para abrilhantarem aquela
solenidade. Dentre os artistas, salientava Blackout, cantor negro de sucesso, apresentado como tendo 44 dentes em cada
maxilar. Logo que a banda fez a introdução ele soltou o samba do
momento: Pode chorar meu bem/pode xingar se quiser/o homem não pode viver/somente com uma mulher. E continuava:
uma é pra dentro de casa/ outra é pro meio da rua/uma é pra dia
de sol/outra é pra noite de lua. Antes do cantor repetir os versos, levantou-se um bispo, depois outro e outro e se dirigiram
para a saída do salão.
Neste instante, entra em cena a turma do deixa disso, vamos
conversar, desliguem o microfone, gritava outro. Resultado, uma
confusão. Acontece que a orquestra, acostumada a tocar em
boates do Rio de Janeiro, era treinada para tocar mais alto quando havia confusão afim de despistar a polícia. Resultado: mais
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gente tentando conter os religiosos era interpretado pela orquestra como mais confusão e o som mais alto.
O resultado? Não sei. Eu era apenas um ginasiano, no meu uniforme caqui estilo militar, cuja diferença do uniforme de policial era o casaco semi-aberto no peito e lista azul ao longo das
pernas da calça. A história é a transcrição do que se comentava
nas ruas.”
Hoje, Diamantina encontrou sua vocação com investimento em
turismo e em ensino de terceiro grau com a instalação da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. –
UFVJM. A vocação da cidade é o setor terciário.
Considero que havia uma bifurcação e Gouveia poderia escolher
entre dois caminhos. Ser cidade ou continuar vila. No meu julgamento, escolheu o pior e, o painel marca: 1 x 0 Gouveia perdendo o jogo.
Durante a década de 1890, houve outra bifurcação: A liderança
política de Minas Gerais decidiu mudar a capital do estado, transferindo-a de Ouro Preto. A comissão responsável pela escolha
do local para se construir a nova capital tinha que decidir entre
três alternativas: Juiz de Fora, Curral del Rey e Paraúna – região
central do estado -,. Fazia parte da comissão Joaquim Cândido
da Costa Sena, natural de Conceição do Mato Dentro e defensor
da opção Paraúna.- Costa Sena foi governador do estado em 1902.
No sitio www.afagouveia.org.br, na página que narra a história
de Vila Alexandre Mascarenhas, há informação sobre a casa,
construída para hospedar os engenheiros encarregados das informações locais. Gouveia não participou da decisão, mas se a
capital tivesse sido construída, onde hoje é Vila Alexandre, certamente que Gouveia seria hoje uma cidade do porte de Contagem ou de Betim.
E o painel agora marca 2 x 0 contra Gouveia.
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Fato triste da história é o desaparecimento do nome Paraúna.
Nas cabeceiras do rio, São Francisco de Assis do Paraúna, também conhecido como Parauninha, hoje, é denominada Costa
Sena. No baixo rio Paraúna, São Sebastião do Paraúna, também
conhecido como Ponte do Paraúna, hoje, é denominada Presidente Juscelino. Ao lado, um pouco acima, o que era chamado
Crime ou Paraúna de Cima se tornou Vila Alexandre
Mascarenhas. Em Belo Horizonte, homenageando um dos locais
candidato a ser capital, denominou-se Avenida Paraúna, a uma
via importante da cidade, ligando dois pontos da Avenida do
Contorno, entre Savassi e Funcionários. Bem! Nem isto restou.
A via hoje se chama Avenida Getulio Vargas. O próprio rio de
nome tupi-guarani que significa águas escuras passou a ser um
rio de águas barrentas. Isto, felizmente, tem melhorado devido
à ação de órgãos de meio ambiente. Créditos também para o
SCBH do Paraúna sob a liderança segura de Alex Mendes Santos.
No ano da graça de 1929 aconteceu o famoso “crack” da bolsa de
Nova York, fenômeno que passou à história com o nome de “A
Grande Depressão” e foi considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. Causou altas taxas de
desemprego e quedas drásticas na produção industrial de quase
todos os paises, afetando, portanto, a economia mundial. A fábrica de São Roberto, maior fonte de emprego de Gouveia não
resistiu e entrou em regime de falência. Arrematada, em hasta
pública por Alexandre Mascarenhas Diniz, empresário não
gouveiano, fez a população tremer frente à possibilidade de a
fábrica ser transferida para outras paragens. Dizem que a população reagiu na defesa do emprego do gouveiano. Alexandre
manteve e ampliou a fábrica, não pela pressão do povo. O estado de direito lhe daria cobertura se ele optasse por retirar o
maquinário que era seu de direito. Empresário esperto percebeu que era mau negócio reimplantar, em outro local, o que já
estava implantado e funcionando; e, ainda, com funcionários
treinados. Por outro lado, era uma boa oportunidade de endu-
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recer para mais tarde ceder, como se fizesse um grande favor e,
com isto, ganhar o apoio do povo.
Neste caso, Gouveia marcou um tento, permaneceu na bifurcação mais adequada e alterou a contagem do jogo para 2 x 1.
Um fato pouco conhecido ocorreu em 1958. Juscelino
Kubitscheck, presidente da república, planejava construir estrada ligando Belo Horizonte a Diamantina, seguindo traçado mais
reto, diminuindo, em aproximadamente, 70 quilômetros a distância, quando comparado com a rodovia passando por
Paraopeba e Curvelo. Os topógrafos realizando locação da estrada já estavam em Congonhas do Norte; quando o projeto foi
abortado em resposta à pressão de Curvelo que temia perda na
sua economia, sem a estrada..Decisão de grande importância
para Gouveia. Se alguém se der ao trabalho de conferir no mapa
do estado verificará que uma visada de Congonhas do Norte a
Diamantina, certamente, não passa por Gouveia. E a situação
poderia ter se invertido, isto é, Congonhas do Norte teria acesso
por estrada asfaltada desde 50 anos atrás e Gouveia, possivelmente, ainda estaria com estradas de terra. Por isso considero
que Gouveia permaneceu na melhor bifurcação e empatou o
jogo, agora, com o escore 2 x 2.
Alguns anos depois, o escore foi melhorado. Sob a presidência
de Fernando Collor de Melo – 1990 a 1992 – , o Brasil decidiu pela
política de abertura do mercado nacional às importações. Esta
política estimulou a concorrência devido à entrada de produtos
importados e, diversas empresas, de baixa eficiência, foram à
falência. Certamente, não foi o caso da Fábrica de São Roberto,
mas, não tenho dúvidas, que ela acusou o golpe. A fábrica de
São Roberto chegou a demitir empregado, todavia, a administração agiu com presteza e sabedoria e, implantando decisões
que se pode dizer radicais.
Primeiro, transferindo a direção da empresa, até então, exercida
por filho e genros do fundador para os netos, que estavam mais
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atualizados com as técnicas de administração de empresas e
economia. A antiga direção era exercida por engenheiros, agora, por profissionais de administração e economia.
Segundo, verticalizando a produção. Antes, exerciam as atividades de fiação, tecelagem e malharia. Agora, incluíram, também,
confecção. Para completar deve-se lembrar que a atividade de
confecção foi terceirizada. Esta atividade é exercida, em Gouveia,
por quatro confecções. Assim, além de crescer o número de
empregados na fábrica recuperada e com produção crescendo;
criou-se, também, grande número de empregos nas confecções.
E Gouveia, preocupada com a concorrência de tecidos importados, respirou aliviada, e marcou mais um tento, virando o jogo
para 3 x 2..
Para finalizar, parece que existe um ciclo de 25 a 30 anos entre os
choques de Gouveia.
Se o último foi no inicio da década de 1990, então o próximo não
deve estar muito longe.
Comentário. Para finalizar, reproduzo meu anúncio à Gouveia do
ingresso de Raimundo como membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore. O leitor desta revista merece saber mais. Em
2011, a Comissão Mineira de Folclore havia sido despejada de
sua sede localizada em prédio anexo Serraria Souza Pinto dado
como “Centro de Tradições Mineiras”. O Centro de Tradições Mineiras fora instituído no ano de 1965 pelo governador Magalhães Pinto e regulamentado, antes que o instrumento legal caducasse, pelo governador Itamar Franco. Esta medida obedeceu
ao empenho do Secretário de Estado de Cultura, Ângelo Oswaldo
de Araújo Santos, acompanhado pelo presidente da Fundação
Clóvis Salgado, Mauro Werkema. Sob alegação da construção e
centralização dos órgãos administrativos do estado no Centro
Administrativo, depois denominado “Cidade Administrativa”, o
Centro de Tradições Mineiras foi desativado.Não foi uma conversa muito clara, mas isso resultou em insistência para que todos
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os pertences da Comissão Mineira de Folclore fossem retirados
para algum local. Nesse momento, o professor doutor Raimundo
Nonato de Miranda Chaves, então presidente da Associação dos
Filhos e Amigos de Gouveia, ofereceu à CMFL espaço para reuniões e promoveu apoio jurídico e contábil dessa Associação para
garantir sobrevida à Comissão. Havia dois irmãos da diretoria,
ambos profissionais de Contabilidade altamente conceituados,
os quais se dispuseram a prestar consultoria gratuita à Comissão
Mineira de Folclore, sãos os irmãos Milton e Manoel Ferreira de
Miranda. Manoel, após o par-ou-ímpar colocou seu escritório de
contabilidade a serviço da Comissão e presta serviço gratuito até
os dias atuais – Assessoria Jurídica e Contábil -. A Afago tornouse parceira voluntária da Comissão Mineira e o doutor Raimundo
disponibilizou uma seção no sítio www.afagouveia.org.br. para
divulgar todas as ações da Comissão. Mais do que isto, acompanhou e registrou todas as ações do programa da Comissão Mineira e, finalmente, foi convidado a se tornar membro efetivo,
sendo posteriormente eleito tesoureiro da gestão 2014-2017.
Neste ano de 2015, Raimundo, tendo como companheiro o analista de sistemas, Dáfnis Raies Moreira de Souza, criou o endereço www.folcloreminas.com.br do qual é o mestre da rede sui
generis. Vale a pena visitá-lo. Não há ninguém hoje que conheça
melhor a Comissão Mineira de Folclore.
Com isto, Raimundo fez ressuscitar o Centro de Informações
Folclóricas implantado nos anos de 1980 por Antônio de Paiva
Moura o qual foi depredado por uma instituição “parceira” nos
primeiros anos deste milênio.
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Raimundo Nonato, professor doutor e
folclorista
José Moreira de Souza
Foi nesse clima que nosso presidente professor doutor
Raimundo Nonato de Miranda Chaves assinou a ata de posse
como o mais novo membro da Comissão Mineira de Folclore.
Para aplaudi-lo compareceram os membros da Afago Manoel e
Milton Miranda, Geraldo Augusto Silva – Dingo de Vavá -, Guido
de Oliveira Araújo, José Moreira de Souza e Adélia Anis Raies de
Souza. A mesa contou com a presença de uma gouveiana ilustre,
a senhora professora Audrey Regina de Oliveira, diretora do Programa Magistra da Secretaria de Estado da Educação. O presidente da Academia de Letras João Guimarães Rosa, professor
coronel João Bosco de Castro, o presidente da Belotur, doutor
Mauro Werkema, o representante do SESC Minas, Jorge Cabrera,
representantes da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Marco Llobus e Thiago Araújo, representante da Secretaria Municipal de Cultura de Vespasiano, Flávia Morelli, representantes da Secretaria de Cultura de São Gonçalo do Rio Abaixo
que acompanharam a folclorista professora Miriam Blonski, gente ilustre de Curvelo, o professor doutor Adriano Perácio de
Paula, Maria Helena Martins Ribeiro, o esposo, Sérgio, a irmã,
Maria Lúcia, e a filha Soraia, de Ouro Preto, Maria Agripina Neves, de Conselheiro Lafaiete, a senhora Anésia Gonzaga, doadora das esculturas do acervo Washington Albino, de Ribeirão das
Neves, em companhia da senhora Andréia Patricia de Sousa, da
Secretaria de Estado de Assuntos Institucionais e, é claro membros da Comissão Mineira de Folclore com destaque para todos
os ex-presidentes – Domingos Dinis, Antônio de Paiva Moura,
Carlos Felipe Melo Marques Horta e Kátia Cupertino.
Abrilhantaram a solenidade os membros da Comissão Mineira
Frei Chico – Francisco van der Poel – fundador do Coral Trovadores do Vale -, Rubinho do Vale – cuja obra musical é celebrada
em todas as escolas do Brasil, e Carlos Farias, fundador do Coral
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Lavadeiras de Almenara, Luiz Fernando Vieira Trópia, animador
cultural com o programa “Cantos e Viola”, Frei Leonardo Lucas
Pereira, sociólogo e celebrante de missas congas, Danielle Gomes de Freitas, estudiosa do Bumba Meu Boi e do Boi da Manta.
Edméia da Conceição de Faria Oliveira, professora e animadora
contadora de estórias – de Pompéu.
Raimundo Nonato foi muito mais do que uma nova aquisição
para compor o quadro dos estudiosos atentos ao Saber Viver em
Minas Gerais. Ele tem exibido à saciedade suas prendas de amor
ao saber popular. Aproximar-se de Raimundo é receber ondas e
mais ondas de gentileza, de acolhida, de atenção à Paz no Mundo. Para admirar Raimundo, basta conhecê-lo. A simples aproximação já enriquece. Convido os leitores deste artigo a percorrer
as inúmeras edições deste Boletim [da FAFAGO] e o artigo selecionado para compor a edição de número 26 da Revista da Comissão Mineira de Folclore, lançada no dia de sua posse. “Tropas,
tropeiros e outros babados”. Ali se sobressai o homem atento
ao saber popular aprendido nas relações pessoais.
João Baiano, o pai, não se mostra como grande homem, tão ao
gosto do heroísmo de certa historiografia, é o pequeno grande
homem que se sobressai. João Baiano é o tropeiro. Ele aprende
a cuidar de seu gado e das pessoas que o acompanham. Do mesmo modo, Pedro de Neco Custódio, Genaro, e todos que circulam em torno do Camilinho. É uma alegria acompanhar como os
moradores de Camilinho celebram a amizade dedicada ao nosso
Raimundo. Raimundo compreende o mundo na grandeza das
pequenas ações.
Há um traço que quero ressaltar e do qual Raimundo é herdeiro.
A luta pela liberdade; a convicção de que ninguém pode ser
comprado com dinheiro nem com qualquer outro recurso. A certeza de que dinheiro é meio e não fim. O fim é a vida digna,
resistente às ameaças, quaisquer que sejam.
Nos anos cinquenta, chegou à Gouveia um médico inesquecível,
ousado em seu saber. Um homem quase completo. Chamava-se
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Jurandir Esteves. Ao doutor Jurandir a Gouveia deve a atenção
plena à saúde. Saúde, na compreensão dele, não se resumia em
cuidados médicos, mas em condições de assegurá-la. Gouveia
deve a ele o Hospital Doutor Aureliano Brandão, criado quando
nem mesmo era sede de município. Foi com sua vinda que se
criou o Posto de Saúde Luiz Ponciano, foi de sua iniciativa que
surgiu a nova rede de água, cujo monumento é a caixa d’água
localizada no fundo o prédio da Escola Estadual Joviano Aguiar.
Sem hospital, o doutor Jurandir improvisou a sala de sua residência, localizada onde é, hoje, o restaurante “Picolino”, em
centro cirúrgico. Até então, casos de urgência tinham como destino uma cova no Cemitério. Não havia tempo para uma viagem
até Diamantina pela estrada de terra, na qual o veículo mais
rápido realizava a viagem em uma hora e meia.
Nesse centro cirúrgico improvisado, era frequente o paciente
permanecer sob atenção médica algo como 15 até 45 dias.
Jurandir era o cirurgião competente assistido pelo anestesista
doutor – título que a vida lhe conferiu - Efigênio Gomes Pereira.
Efigênio cumpria o papel de anestesista e de instrumentador
cirúrgico. A sala era iluminada pela luz do sol e pela tímida lâmpada da Hulha Branca.
Pois bem, Zico, o filho mais velho de João Baiano, certo dia apareceu com dores muito fortes no abdômen. A mãe, dona Zenólia,
imediatamente, chamou o marido e mandou levar o rapaz ao
médico, doutor Jurandir. Foi uma viagem terrível. A cada solavanco um gemido agudo.
João Baiano entregou o filho ao doutor e recebeu o diagnóstico
imediato: é apendicite aguda, tem que ser operado agora.
Assim se fez; o caso era grave e o paciente permaneceu por
volta de um mês sob os cuidados do médico e de sua esposa
Dorinha. A casa era um hospital a seu modo. Portas abertas, sem
horário de visitas. Pouco antes disso, o centro cirúrgico já havia
socorrido outro jovem com os mesmos sintomas, Guido do Padre José Clemente da Mata Machado. Foi socorro de um caso
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quase perdido. Numa procissão de Santo Antônio, o andor com
a imagem do Santo Padroeiro estacionou por alguns minutos,
voltado para a porta da enfermaria para iluminar o doutor e
agilizar a cura do enfermo. Guido era afilhado do Padre, cuja
família residia em Pedro Pereira. Como era frequente, o Padre
acolhia seus afilhados para que pudessem frequentar a escola.
Esse menino cuidou do velho vigário até sua morte no ano de
1954. Após a partida do Padre José, pouco depois, Guido se
acidentou como ajudante de caminhão e foi se encontrar com o
padrinho...
Voltemos ao caso. Zico se recuperou, recebeu alta e teve garantida a longevidade. Competia, então, ao pai agradecido pela salvação do filho, acertar as contas. João Baiano informou ao médico que em tal dia e em tal hora, viria para o acerto de contas.
Bem informado, o doutor Jurandir foi à farmácia do Efigênio e os
dois subiram a Rua da Frente. Jurandir tinha, à mão direita um
molho de chaves, as quais, ele alternadamente jogava para a
mão esquerda produzindo um ruído ritmado, semelhante ao que
faziam os cegos pedidores de esmolas, nas manhãs de sábado
como era costume da época.
- Então, Figênio. Hoje é o dia que o João Baiano vem acertar as
contas. Quanto é que nós vamos cobrar?
E Efigênio:
- Hum....
- Olha, nós salvamos a vida do rapazinho. Ele ficou trinta dias.
Acho que dois contos pagam. É isso. Dois contos de réis tá bom.
Paga mesmo.
Naquela época a moeda já era cruzeiro, mas o real ficou no imaginário popular. Ninguém dizia um cruzeiro, mas um mil réis, mil
cruzeiro eram um conto de réis. Um conto de réis era ainda muito dinheiro. Para se ter ideia, o valor do salário mínimo que vigorou de 1943 a 1952 era de Cr$380,00 o que equivale a 2,6 vezes o
salário mínimo. Dois contos de réis corespondiam a 5,3 salários
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mínimos. E não era qualquer pessoa que tinha direito ao salário
mínimo.
No ano de 1952 o salário mínimo foi elevado para Cr$1.200,00.
Desse modo, o valor inicialmente calculado para o atendimento
médico baixou para 1,7 vezes o do salário mínimo. O astuto doutor Jurandir, logo percebeu, e balançou novamente o molho de
chaves.
- É... Dois contos não pagam o que nós fizemos. Cinco contos, né
Figênio? Cinco contos tá de bom tamanho. Cinco contos. O João
Baiano é rico, ele pode pagar. Nós fizemos caridade com o Guido
do Padre José, mas ele não precisa. Tem aquele fazendão que
não acaba mais. Tá fechado. Cinco contos e pronto.
E Efigênio:
- É....
Cinco contos equivaliam a 4,2 vezes o valor do novo salário mínimo segundo o Decreto 30.342/51 para vigorar a partir de 1 de
janeiro de 1952. Assinado por Getúlio Vargas.
- Mas, veja bem, Figênio, João Baiano é rico e não apoia nossa
causa. Olha só. Nós fomos inaugurar aquela ponte da estrada,
fomos lá no Camilinho, falamos pro João Baiano que o governo
vinha aqui, levamos as autoridades e não apareceu ninguém do
Camilinho. Isso também ele tem que pagar. Desaforo. Só porque
o homem é da UDN ele não pode reconhecer uma melhoria do
PSD? Tá na hora dele pagar.
A chave pulou de uma mão para outra mais três vezes.
- Oito contos, né, Figênio. Isso é prele aprender.
E Efigênio:
- Tá certo... Tá certo mesmo!!!!
Molho de chave pra mão direita, molho de chave para a mão
esquerda. Novamente, pra lá e pra cá. O doutor Jurandir concluiu.
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- Dez contos. Olha lá o João, estou vendo ele dobrar a esquina da
rua do Rosário. Aquela igreja tá atrapalhando. Se não tivesse
ela, o trânsito ficaria melhor e nós já teríamos visto ele lá na Cruz
das Almas.
Dez contos eram 8,3 salários mínimos novos ou 26,3 vezes o antigo. Era um décimo do valor pelo qual Ragozino Abaeté adquirira em anos recentes a “Chácara de Miranda” de propriedade de
Quintiliano Miranda. Era um dinheirão. À época se comentou
que Seu Tiano não precisaria trabalhar nunca mais. Encheu a
burra.
A conversa parou nisso, Efigênio e o doutor entraram na sala de
cirurgia e aguardaram João Baiano apear, amarar sua mula preferida na estaca do rancho de Landulfo Dornas. Apeado, mula
amarrada, o pequeno João subiu para a calçada e logo viu a equipe médica, cirurgião, anestesista e instrumentador cirúrgico juntos.
- Bom dia. Como prometi, vim acertar o que devo pelo trabalho.
Quanto é?
O doutor Jurandir tomou novamente o molho de chaves, baixou
a cabeça atenta para a mão direita, acompanhou o salto para a
mão esquerda, e alguns saltos pra lá e pra cá. Determinou:
- Quinze contos.
Efigênio dessa vez ficou assustado. Escancarou os olhos e a boca,
mas não disse nada.
Jurandir ia prosseguir:
- O senhor sabe, né...
- Não precisa.
Foi a resposta do fazendeiro. Pegou o embornal, abriu, contou
lentamente cada pacote de notas e foi pondo na mesa de cirurgiaa
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- Um conto, dois contos, três contos, quatro contos, cinco contos, seis contos, sete contos, oito contos, nove contos, dez contos.
Parou aí. O doutor pensou: “Agora ele vai conversar e nós vamos
vingar aquele desaforo.”
João Baiano abriu a outra parte do alforje, e prosseguiu:
- Onze contos, doze contos, treze contos, quatorze contos, quinze contos. Pode conferir, doutor, o senhor salvou a vida de meu
filho. Agora está pago.
Despediu-se, foi até a estaca, desamarrou a mula, puxou-a até a
estaca da casa do Hermano Chaves, seu irmão, tomou café com
leite feito por dona Rita, provou o queijo do leite das vacas da
chácara de Hermano, abençoou os sobrinhos, foi depois até a
venda do irmão e retornou ao Camilinho.
Apenas em casa comentou com a esposa o valor pago. E concluiu
para ficar para sempre:
- Liberdade não é comprada.
Eu relatei esse fato numa reunião da Afago. Logo em seguida,
chegou o Doutor Raimundo e eu repeti a história narrada por
Efigênio. Rimos muito e o Raimundo, sem nenhum ressentimento concluiu:
- É realmente, o valor cobrado pelo doutor Jurandir foi muito
alto.
Pelo que ouvi, o pai não fez disso uma questão. Garantir a Liberdade era o valor maior. Não criou raiva nos filhos repetindo incessantemente a mesma história. Para Efigênio, ficou como lição inesquecível. Foi dele que ouvi, mais de uma vez, a mesma
história.
Raimundo aprendeu com atenção este mandamento: Honrar Pai
e Mãe não como dever, mas como alegria de ter nascido em uma
família que valoriza a Liberdade. Por isso, assisto e testemunho
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a alegria das filhas e dos netos de ter um guia alegre em seu
caminho.
Como presidente da Afago, todos nós aprendemos essa mensagem da Prática da Liberdade.
Fica para toda a Gouveia a mensagem final:
É bom estar próximo do Doutor. Ele pratica a Liberdade. O povo
do Camilinho sabe disso e não faz por menos. A escola é para ele
seu lugar natural. Espaço de aprendizagem, de promoção da
aprendizagem.
Em época de eleição a mensagem é mais do que necessária.
Liberdade não é um bem que se oferece no mercado. Marketing
político é excrescência, pura excrescência.
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Antônio de Oliveira Mello - Bem me quer, mal me
quer
José Moreira de Souza
Se me perguntassem qual é o folclorista típico da Comissão Mineira de Folclore, eu responderia imediatamente, Antônio de
Oliveira Mello do Sertão Noroeste de Minas, Antônio de Oliveira Mello de Paracatu.
Certamente, meu leitor faria reparos. Mas Oliveira Mello não é
aquele de Patos de Minas? Aí eu teria que me alongar nessa
conversa. É verdade. Oliveira Mello nasceu em Paracatu no dia
22 de abril de 1937 e bebeu tanto leite em Paracatu até os 13
anos de idade que ninguém mais lhe tirou a naturalidade. Com
quatorze anos, deixou a cidade e perambulou por São Paulo.
Estudou em Itu e Mogi das Cruzes, em seguida, prosseguiu os
estudos no Rio de Janeiro – 1957 -. Contudo, mesmo à distância
e ainda quase adolescente, inicia atividades literárias colaborando para o jornal A Tribuna de Paracatu para, em seguida, tornar-se colaborador da imprensa em Patos de Minas.
Cumpre organizar essas peripécias para compreender o “Homem
e a Obra”. Com sete anos de idade, os pais o matriculam numa
escola doméstica; aos oito anos, prossegue os estudos na Escola
Anexa à Escola Normal. Com doze anos, inicia o curso ginasial –
equivalente aos sexto ao nono anos do Fundamental. Ainda com
o ginasial incompleto, Mello ingressa no Seminário do Carmo na
cidade de Itu em São Paulo. Aí o menino dana a escrever para
jornais. Em 1956, ingressa no Noviciado da Ordem dos Carmelitas
na cidade de Mogi das Cruzes em São Paulo. Isto quer dizer que
irá enfrentar o primeiro grande teste vocacional. As provas do
noviciado certamente indicaram ao jovem aspirante à vida de
monge que isto era demais para seu espírito irrequieto. Nesse
mesmo ano, abandona os carmelitas e migra para tornar-se clé-
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rigo da diocese de Patos de Minas. No ano de 1957, prossegue os
estudos como seminarista secular no Seminário São José - Rio
Comprido – na cidade do Rio de Janeiro. Em 1959, Antônio dá
para si mesmo uma trégua e, em Patos de Minas, inicia atividades docentes, na Escola de Comércio, na Escola Normal e no
Seminário Diocesano de Patos de Minas. Permanece nessa cidade até 1962. Nesse período, publica Paracatu Perante a História
– 1960 -, e Afonso Arinos e o Sertão – 1961 -. Ainda indeciso quanto a sua vocação sacerdotal, agora não mais de monge, migra
para Belo Horizonte, onde se matricula no Seminário “Coração
Eucarístico”. Nesse mesmo ano, 1962, abandona de vez a vida
eclesiástica e dedica-se à docência e à escrita. Abandonar a vida
eclesiástica é força de expressão. Abandona pretensões à vida
sacerdotal. Como se verá, Mello continuará sempre atento à Igreja e sua história na conformação do saber viver.
Interrompidos os estudos eclesiásticos, Antônio de Oliveira
Mello, filho de Itamar de Oliveira Mello e Adalgisa Jordão de
Oliveira Mello, agora, é professor, jornalista, escritor. Desenvolve o saber mas não tem credencial. Seu saber não é reconhecido. Falta-lhe “Diploma”, o canudo de papel. Esse reconhecimento não intervém de forma completa nas “condições de saber viver”. Em 1964, encontra-se em Brasília como assessor do
ex-prefeito do Distrito Federal e futuro governador de Minas
Gerais, Israel Pinheiro da Silva, visualiza nisso a oportunidade
de matricular-se na Escola de Direito da Universidade de Brasília.
No ano seguinte, 1965, nova matrícula, desta vez, na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Goiás para
cursar Letras Vernáculas. São ensaios para obter o
credenciamento acadêmico, mas, no dia 4 de dezembro, esquece Brasília e Goiânia para contrair núpcias com a nobre professora Nilce Carneiro Franco, na cidade de Patos de Minas. No ano
de 1968, está em Belo Horizonte na qualidade de chefe de gabinete do Governador Israel Pinheiro da Silva, e vale-se da oportunidade para se matricular no curso de História da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade Católica de Mi-
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nas Gerais. Em 1973, obtém finalmente o diploma de “Licenciado em Filosofia pela Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, de São João Del Rei”.
Este percurso até se tornar credenciado definitivamente pela
Academia – Diploma de Licenciatura em Filosofia -, iniciou Oliveira Mello para viver entre os limites do tipo popular. Os dez
anos de estudos eclesiásticos já lhe conferiram o saber corrente
de literatura, estudo sistemático dos mais diversos ramos do
saber, organização da atividade intelectual e a iniciação em Filosofia, mas não lhe reconheciam esse credenciamento. Enquanto isso teve uma preceptora dona Marocas – Maria Pereira da
Costa -, os anos de Grupo Escolar numa escola de aplicação didática – Anexo ao Colégio Normal – enfim o Seminário Carmelita, o
da Arquidiocese do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.
Referi-me a tipo popular. Cada vez mais, o saber não credenciado
é desqualificado. Relato dois casos de tipos populares com essa
marca. O primeiro é o moço que se tornou conhecido em
Diamantina como “Parentinho”. Esse Parentinho frequentava
diariamente a residência do historiador, jornalista e jurista doutor Joaquim Felício dos Santos. Dessa convivência assimilou a
maioria do discurso ilustrado do autor de Memórias do Distrito
Diamantino, Acaica, Páginas de História do Brasil escritas no ano
2000, preceitos do Código Civil para a República e tudo que vinha à roda de conversa. Nada disto fez de Parentinho uma pessoa respeitada. Tornou-se objeto de chacota na cidade. “Consultem o Parentinho”, diziam os passantes quando queriam ouvir
fragmentos do saber erudito não credenciado e riam.
Geraldo Araujo Fernandes é um caso mais recente. Estudou no
Seminário de Diamantina e posteriormente, cursou Letras na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de
Minas Gerais – atual UFMG -. Deveria receber o diploma de Bacharel e Licenciatura em Letras, mas a congregação entendeu
não credenciá-lo. Enquanto viveu, frequentou diariamente as
dependências da FAFICH. Recebia encomendas para fazer traba-
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lhos acadêmicos de Grego, Latim, Francês. Inspirou Fernando
Sabino na criação do romance O grande mentecapto. Após falecido, mereceu homenagem no jornal da UFMG: “Um ano sem o
grande mentecapto”. Apenas isto. Já afirmei em outra oportunidade que os tipos populares vivem a “síndrome do Menino Jesus”. São crianças encantadoras, constroem avezinhas de barro
que ao sopro divino saem voando, brincam com sua imaginação
privilegiada e, quando adultos, tem como caminho a Cruz.
Suspensos entre o céu e a terra.
Eis o que escreve sobre eles, Antônio de Oliveira Mello.
Muitos homens entram para a história da terra por causa de seus feitos heroicos, científicos, literários, artísticos
ou políticos. Outros, no entanto, pela sua vida popular,
pelos seus ditos espirituosos ou pelas suas esquisitices. E
jamais são esquecidos. (Unaí: rumo às veredas
Urucuianas. P.223)
O que torna Mello diferente de tudo isto é ter seu conhecimento – saber viver – reconhecido independentemente do
credenciamento, a que se junta a herança da nobreza da terra. A
atenção para o popular resulta dessa consciência: “Ah! Se eu não
fosse prendado pelas minhas raízes familiares”.

Percurso pelas obras
Referi-me à obra Unaí: rumo às veredas Urucuianas. Unai: Prefeitura Municipal, 1988. Ganhei um exemplar dessa obra de uma
pessoa natural de Paracatu, a qual recebeu de presente de outro morador, o qual dedicou ao amigo por saber que o nome de
parentes havia sido registrado na obra.
Este é um dos motivos de apreciação da obra de Oliveira Mello.
As pessoas se reconhecem nela pelos benefícios que alguém da
família prestou ao desenvolvimento local, ou como tipos populares inesquecíveis.
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É por este motivo que inicio o percurso pelas obras a partir de
Vidas e Vozes, no caminho da História. Paracatu: Faculdade
Finom, 2015. Esta é a obra publicada mais recentemente enquanto o autor aguarda a edição em dois volumosos exemplares de Memória Cultural: uma antologia paracatuense.
Em Vidas e Vozes, Mello destaca os “feitos heroicos” de grandes
e pequenos. Mas não há como deixar de lado a cachaça de
Paracatu – p. 59 – 60 – a mais famosa de Minas, antes de Januária,
Buenópolis, Curvelo, Teófilo Otoni e, finalmente, Salinas assumirem este posto.
É claro que os Mello Franco, os Oliveira Mello, os Neiva, os Ulhoa,
entre muitos outros, merecerão todas as honras pelos seus brilhos como políticos, literatos, cientistas. Mas há lugar para gente do povo como Luiz Gouveia Damasceno – 1914 – 1958. Sobre
ele Mello escreveu:
Conhecido como Luiz de Dario, nasceu em Paracatu em
06 de janeiro de 1914 e faleceu em 16 de junho de 1958.
Trata-se de um dos maiores destaques de
afrodescendentes do século passado no território
paracatuense. Possuía uma alma de artista. Além de
muito expansivo, convivente e comunicativo, estava sempre presente em todos os atos sociais da comunidade.
Não havia quem não gostasse de sua pessoa e não a
admirasse.
Pioneiro na área de comunicação, usando de um
megafone improvisado realizava propagandas comerciais nos mais diversos pontos da cidade. Animava os leilões nas barraquinhas às portas das igrejas Catedral ou
Rosário, com muita verve e originalidade em seus pregões, principalmente nas ofertas de prendas após as
novenas de São Benedito e das Folias do Divino.
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Foi o fundador da primeira sociedade de
afrodescendentes, constituída de pessoas humildes e
desfavorecidas – SOP – a Sociedade Operária
Paracatuense que, popularmente, ficou conhecido como
Saca Rolha, tendo como companheiros de diretoria Zé
Gouveia Damasceno (Zé Pipoqueiro) Jacinta Pereira da
Silva, Georgina Doceira e José Alves Meireles (Zé do Leno).
Dela, até elementos da elite sociais local se aproximaram
e participavam das festividades promovidas pela SOP.
Era um líder nato. Exercia forte liderança junto à comunidade, organizando festas famosas (...).
Luiz de Dario, pelo seu espírito folgazão e alegre, foi promotor do carnaval de rua (por volta de 1952); reviveu a
Tapuiada, por três vezes, que se encontrava ausente de
apresentações há mais de vinte anos. (p. 104-105)
Acompanhar o saber popular é estar atento à pessoa, seu meio,
suas relações, mais do que a apenas um produto: tal dança, tal
passo, tal “cultura”. Oliveira Mello encerra a apresentação de
Luiz Gouveia: “De seu casamento com Rita Pereira nasceram oito
filhos com destaque maior para Dario, jogador de futebol em
famosos times nacionais e estrangeiros, conhecido como Dario
Alegria. Os sete outros destacaram-se como enfermeira, advogados, músicos e professores.”
Note-se que, apesar de o autor intitular o Luiz de Dario de
“afrodescendente”, eu digo que ele foi um “preto crioulo” cheio
das manhas da arte da terra, ciente das frestas que a cidade lhe
oferecia. Instala a venda “Boca da Onça” no Largo de Santana,
abre uma sorveteria e um restaurante e inventa a Sociedade
Operária Paracatuense. Como trabalhador autônomo desenvolve a consciência operária e explicita o limite dessa consciência
nas festas do Rosário e de São Benedito, anima o carnaval e faz
renascer a Tapuiada muito pouco afro, mas muito povo.
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Digo que Oliveira Mello está sempre atento às resiliências. Duas
biografias selecionadas ao acaso mostram isto. Sobre Miguel
Joaquim de Souza Machado, escreve:
“Há homens que se fazem graças aos seus próprios esforços. Lutam contra todas as intempéries e vencem com
galhardia. Isto se deu com Miguel Joaquim de Souza
Machado, nascido em Paracatu, a 5 de junho de 1838.
Amigo dos livros, após estudos feitos nas escolas de sua
terra natal, aprofundando-se na filosofia, nas línguas
latina e francesa, conseguiu, sozinho, vencer as dificuldades que lhe surgiam, chegando ao cargo de Secretário
do Consulado Brasileiro, como diplomata”.
Mais à frente prossegue: “Segundo Olímpio Gonzaga,
‘acostumado com a vida do sertão, Miguel Machado sentiu-se pequenino, convivendo no meio da alta sociedade,
composta de homens eminentes e de fina educação”.
(p.117-118)
Outra pessoa de que se lembra é a senhora Neusa Imaculada de
Faria Pereira. “Viveu a infância em Abaeté, Minas, onde aprendeu as técnicas de bordados e diversos trabalhos manuais com
sua mãe.” Em Paracatu torna-se a Mestra do Bordado. Sua ação
não visa apenas ao produto mas ao processo de desenvolvimento da pessoa. Atua junto aos CAPS – Centro de Atenção
Psicossocial, ao CRAS – Centro de Referência e Assistência Social -, enfim coloca sua arte a serviço do povo muito mais do que
da “cultura”. (p.120-121)
Comecei pelo fim para retornar ao começo. Antônio de Oliveira
Mello tornou-se referência necessária para se estudar a formação do Sertão Noroeste de Minas a partir de Paracatu perante a
história cuja primeira edição data de 1960. Tenho a edição
publicada em 1964 pela Folha Diocesana de Patos de Minas. Esta
obra me foi oferecida no dia 8 de outubro de 1971, por uma
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aluna, a artista plástica e pedagoga, Lídia Milton, irmã do também artista Mário Silésio. Lídia, por sua vez, havia sido presenteada por duas amigas no ano de 1969.
Comento essa edição. Nela sobressai o traço marcante de Oliveira Mello. Ele quer leitores e ter a certeza de que os leitores
leem o que escreve. Não confia no mercado. Imagino que cada
publicação lhe traz grandes dívidas. Seleção dos leitores, envio
das obras pelo correio. A remuneração não se expressa em moeda. A categoria do “Best seller” não faz parte de seu dicionário.
Mello quer ótimos leitores em português. Reserva, por isso, as
orelhas de suas obras para comentários desses ótimos leitores.
Na edição de 1964, comparecem comentários de leitores de
Uberaba, do Rio de Janeiro, então Estado da Guanabara, de Belo
Horizonte, de Santa Catarina, do Espírito Santo e, é claro, de
Patos de Minas. Tenho certeza de que o comentário que mais
encheu de prazer o autor foram esses dizeres proféticos de um
parente residente em Lages, estado de Santa Catarina: “De Oliveira Mello, ainda nos seus vinte e poucos anos de idade, podemos esperar muito.” Silva Neiva tinha mais do que razão. Não
era elogio, era justiça. O autor a que se referia era uma fúria de
escritor – pesquisador. Já havia publicado três obras e uma em
preparo: Afonso Arinos e o Sertão, 1961; Assalto ao homem vulgar – 1963 –; Homens em Paracatu. Os leitores se encantam com
a proximidade da imaginação de Mello com sua querida e
revivida Paracatu. São os tipos populares que sobressaem do
“assalto ao homem vulgar”, e ensaiam o folclorista. Sobre esse
ensaio, escreveu o historiador Oiliam José: “Seu livro revela a
insatisfação dos que não aceitam permanecer indiferentes em
face do vulgarismo que dessora nossa existência de homens
comuns. E aí começa o mérito dele”.
Não perguntei ao autor, mas tenho certeza de o que o moveu a
publicar a primeira edição de “Paracatu Perante a História” no
ano de 1960 foi a inauguração de Brasília. O livro não foi escrito
apenas para os paracatuenses, mas para os que necessariamen-
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te deverão passar por Paracatu em direção a Brasília. Mello escolhe para o Prefácio o “Consultor Jurídico do Ministério da Educação e Cultura, doutor Álvaro Álvares da Silva Campos”. Nesse
prefácio, Álvaro entrega o ouro: “A lição que Paracatu nos dá,
principalmente aos moradores de Brasília, e que têm pretensão
a pioneirismo, é uma lição de humildade. (...) Durante séculos
foi “a eterna prisioneira das distâncias silenciosas” (...) Brasília a
despertou para novo ciclo do ouro de sua história, e justifica
maiores pesquisas em torno de seu passado”. (p. 9-10)
Não tenho dúvida. Nas quatro obras enumeradas por Oliveira
Mello está anunciado seu projeto de vida. Desvendar através de
Paracatu a formação histórica do Noroeste de Minas Gerais e do
Alto Paranaíba. Divulgar e desvendar os caminhos percorridos
por Afonso Arinos dos segredos do Sertão. Revelar a “síndrome
de Menino Jesus” praticada pelos assaltos ao homem vulgar.
Chamem-se esses homens Bernardina Doida ou Chico Paneleiro.
E, finalmente, promover a consciência do saber viver e suas condições em cada localidade de que resultam manuais didáticos
para escolas dos municípios de Paracatu, Patos de Minas, Vazante, Presidente Olegário sejam urbanas, sejam rurais. Este conjunto de obras sempre em atualização é modelo para o saber
viver local em diálogo com o mundo e leva o título de Paracatu
Meu Bem Querer; Patos de Minas Meu Bem Querer; Vazante Meu
Bem Querer; Presidente Olegário Meu Bem Querer; e por aí vai.
Professores e alunos são convidados a examinar a vida local,
seus atrativos e repulsas: Bem me quer, mal me quer. Compreender as relações espaciais – sua inserção geográfica –, sua história, os processos que determinam o querer e não querer, e
vivenciar o poder de transformações. São modelos para compreensão da vida cidadã ativa e instrumentos necessários para
as prefeituras compreenderem a participação popular.
Sigamos por ordem: Desvendar através de Paracatu a formação
histórica do Noroeste de Minas Gerais e do Alto Paranaíba.

135

Foi ao escrever Paracatu perante a História que Oliveira Mello
delineou tudo que veio depois. As Minas Reveladas: Paracatu
no tempo não são outra coisa que o grande percurso histórico de
Paracatu Perante a História, em grande estilo.
Sobre As Minas Reveladas e a obra do autor, vale a pena transcrever a apreciação de Francisco Iglésias.
Paracatu, sobretudo, deve-lhe alguns importantes livros,
de modo a poder-se afirmar que é talvez o município mais
completamente pesquisado e de trajetória mais facilmente conhecida por qualquer interessado em suas coisas.
Já conhecia e apreciava outros livros seus sobre Paracatu.
Você fez em As Minas Reveladas uma síntese realmente
preciosa. Paracatu pode orgulhar-se de tê-lo como filho
e deve ser-lhe grata pelo muito que fez por apresentar
sua História de modo tão criterioso e completo. Parabéns,
meu caro, pelo seu trabalho, como parabéns ainda a essa
cidade privilegiada.
Este elogio rasgado de Iglésias pode ser considerado com Diploma de Doutor em História conferido por estudioso exigente.
Iglésias dirigiu por duas vezes o Centro de Estudos Mineiros
quando essa instituição era órgão suplementar da Reitoria da
UFMG. Em ambas oportunidades, elaborou um projeto denominado “Fontes para Estudo de Minas”. Seu objetivo era de registrar os acervos para a história local e os historiadores residentes
ou não nessas localidades. Pouquíssimos municípios responderam à solicitação em carta enviada com assinatura do Reitor e do
Diretor do Centro de Estudos Mineiros. Imagino a satisfação de
Iglésias ao ter em mãos não apenas As Minas Reveladas, mas
também as inúmeras obras de autoria de Oliveira Mello. Fazer a
História local e regional “de modo tão criterioso e completo”
deixava de ser sonho do Diretor do Centro de Estudos Mineiros.
Havia, pelo menos, um município em Minas Gerais em que tudo
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isto acontecia e havia também um autor dessa façanha – Antônio de Oliveira Mello.
1980 - A Igreja no Vale do Paracatu; e 1987 A Igreja de Paracatu
nos caminhos da história / 2005 são complementos em que o
autor se dedica à força ou falta dessa força na formação espiritual da região.
Pela Igreja se conhece a formação regional. O capítulo que abre
esta obra tem como título “A Semente e a Árvore” e resume o
percurso do autor.
Quando se fala no Noroeste de Minas, Paracatu é escala
obrigatória. É o berço da civilização e da cultura de uma
área muito extensa, abrangendo sua influência não apenas nas mesorregiões do Noroeste de Minas, do Triângulo/Alto Paranaíba, parte do Oeste de Minas, mas até
mesmo no Sudeste Goiano (p.59).
É a essa Grande Paracatu que o autor dedicou o estudo de sua
vida. Afinal, o que é a Grande Paracatu? Melo diz, algumas páginas à frente:
Após a criação do município no século XVIII, a primeira
divisão territorial aconteceu em 1831, com a emancipação de São Romão e Araxá. Após 80 anos, em 1911 emancipa-se o município de Santana do Alegre (João Pinheiro); em 1943, emancipa-se Unaí e, finalmente, em 1953,
Vazante. Depois de 84 anos – 1911 a 1995 – o então município de Paracatu é transformado em 14 municípios, que
propriamente constituem toda a Diocese, formada por
15 municípios. (p.70)
Em seguida, o autor lembra a data de criação da Paróquia de
Santo Antônio de Paracatu. Ano 1755, mês fevereiro, dia 08. Provisão de D. Francisco Xavier Aranha, Bispo-Coadjutor de Olinda,
Pernambuco. Há que fixar para a compreensão da formação his-
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tórica de Minas Gerais. Vínculo com Pernambuco até o ano de
1854. A última edição de A Igreja de Paracatu contém 685 páginas carregadas de informações e conflitos para impor costumes.
Sacerdotes distantes da vigilância disciplinar, potentados locais
em luta contra o clero. Enfim, a criação de uma sede episcopal
com nome de Prelazia, o que simplificadamente significa a necessidade maior de controle do clero em território de missão.
Há casos de confrontação que resultaram em tiroteio na igreja e
a expulsão do padre. Há um tal de padre Joca que merece roteiro cinematográfico, outro, o padre Antônio Dias Pereira se confrontou afinal com os grandes da cidade e teve que fugir diante
do “povo amotinado”. Desde o início, reina medo de rebelião de
negros revoltados para atrapalhar procissões. Enfim, é saborosa
a leitura do percurso da Igreja de Paracatu. Pelas sendas do autor, é possível que os conflitos com o padre Antônio tenha a ver
com os traços de “afrodescendente” do vigário. O sábio Oliveira
Mello não diz, mas exibe a fotografia. O pobre do bispo de Montes Claros, a cuja diocese passou a pertencer Paracatu teve de se
haver com esses conflitos, interditar a igreja matriz até o Ato de
Desagravo.
Divulgar e desvendar os caminhos percorridos por Afonso
Arinos dos segredos do Sertão.
Quando desenvolvi levantamento de documentos do século XIX
para preparar meu estudo que resultou na obra Cidades Momentos e Processos, deparei com três referências a Paracatu nos
arquivos do Serro e de Diamantina. A primeira dizia respeito à
navegação do Rio Paracatu com o objetivo de integrar definitivamente o Norte Mineiro; a segunda, como modelo de organização da instrução pública discutida em uma sessão da Câmara
Municipal do Serro; e a terceira afirmava a excelência da cachaça
de Paracatu, único produto que conferia valor às serestas de
Diamantina.
À parte a cachaça e a instrução pública, restava para Paracatu o
diploma de ser uma Vila do Sertão das Minas. Ser Sertão está
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profundamente fixado na memória local. É componente do
habitus regional. Desse modo, Paracatu perante a história e
Afonso Arinos e o Sertão são obras gêmeas. A consciência de ser
sertanejo e a consciência histórica se remetem uma à outra.
Brasília como Capital do Sertão e o renascimento da consciência
sertaneja nos anos 60 fazem Oliveira Mello se debruçar sobre
ser paracatuense que é a mesma coisa que ser sertanejo cheio
de esperanças.
Vila dos Confins, Sagarana, Grande Sertão Veredas empolgavam os leitores eruditos. A missão de Oliveira Mello é de mostrar que a literatura sobre os sertões tinha antecedentes e sua
origem era sua terra natal: Paracatu. Ali o sertão estava vivo.
Desse modo, um filho de Paracatu registrou a tradição do sertão, local e universal. O sertão não refletido. Levantar, organizar
e sistematizar a Memória Cultural do Sertão torna-se o grande
objetivo de Antônio de Oliveira Mello. De Paracatu se vê Brasília
e, de Brasília, se contempla o Sertão.
A obra seminal de 1961, Afonso Arinos e o Sertão, se concretiza
em 1975 em De volta ao Sertão: Afonso Arinos e o Regionalismo
Brasileiro e se desdobra em outras três edições – 1980 / 1994.
De volta ao Sertão é chave para compreender o apego de Oliveira Mello à sua região. Eu quero afirmar e colocar na boca de
Antônio de Oliveira Mello: Afonso Arinos é meu padrinho literário. Ou então afirmar com ele: “A obra de Arinos, toda ela,
nada possui de reflexivo. O homem escrevia despreocupado de
pensar. Relatava, simplesmente, o que sentia. (...) Arinos andava por outro mundo. Pelo mundo da sensibilidade, da audição e
do visual.” (p.103)
O capítulo sobre “O Folclore na Obra de Arinos” merece nossa
atenção. Entre outras curiosidades tratadas em “Uma Novela
Sertaneja”, Mello mostra o que é a “base empírica” de uma obra
de ficção. Vale contradizer os que afirmam para se esconder:
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“Qualquer semelhança é mera coincidência”. Não é bem assim,
argumenta o autor. Arinos conhece o Sertão do Urucuia, os Sertões do Paracatu, mas não conhece os Sertões de Canudos. Desse modo, transpõe para Canudos os sertões do Noroeste. “Por
isso mesmo coloca os costumes, as personagens de seu ambiente. (...) Ao lado deste ambiente tão mineiro, que deveria ser
baiano, Arinos não se esquece do hasteamento do mastro do
Divino, deixando antever a sua preocupação com os fatos folclóricos tão comuns na região paracatuense. (...) Mas acompanhando a sua obra, deparamo-nos com perfeita descrição folclórica,
no ambiente das fazendas senhoriais de seus parentes dentro
daquele bravo sertão urucuiano.” (p.123 – 124)
Dessas afirmações pode-se exigir do autor – Oliveira Mello –
como membro da Comissão Mineira de Folclore – que Folclore é
sempre local. Algo que é mostrado no capítulo denominado “O
Localismo”. Isso contradiz os manifestos da “Arte pela Arte”. O
folclore como arte é sempre local e toda recriação é nova criação. Contradição das tradições.
Esta obra mereceu comentários elogiosos de Tristão de Athayde,
de Bernardo Élis, de Carlos Drummond de Andrade, de Tito Lívio
Ferreira, de Moacyr Andrade, de Waldemar Versiani dos Anjos e
de Lúcia Machado de Almeida.
Transcrevo o de Carlos Drummond de Andrade:
A personalidade de Afonso Arinos, tão sedutora, bem
merecia um estudo feito por quem está em condições de
produzir trabalho de mérito, feito com a necessária simpatia intelectual e segura documentação.
A compreensão do Sertão de Paracatu é de fundamental importância para o autor elaborar uma de suas obras mais ambiciosas:
Memória Cultural: a cultura em Paracatu. Em 1990, Mello publica a primeira edição, compreendendo 218 páginas constando na
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ficha catalográfica “Edição da Comissão Mineira de Folclore”. É
uma homenagem.
De fato, o que aconteceu? Oliveira Mello passou a creditar a sua
rede de apoio à Comissão Mineira de Folclore, a qual vivia anos
sombrios. Elaborou projeto submetido aos incentivos da “Lei
Sarney” e obteve patrocínio da RPM – Rio Paracatu Mineração
SA.
A obra é dividida em quatro partes. A primeira – introdutória –
apresenta “A Formação do Paracatuense” e insiste “Uma Cultura
Bicentenária”. A segunda parte apresenta os “Escritores de
Paracatu”. Para cada escritor há sempre duas seções. Na primeira, Oliveira Mello exibe os traços biográficos e, na segunda seção, seleciona um dos artigos, poemas, trechos de obras que
possibilitem ao leitor avaliar a contribuição dos autores
registrados para a compreensão da Cultura em Paracatu. Foram
encontrados 40 autores. A terceira parte reúne “Viajantes Estrangeiros e Escritores de Fora”. É claro, eles tem que se referir
a Paracatu. Nesta edição – 1990n -, são destacados 16 autores
nessa categoria. Por último, a quarta parte destaca
“Paracatuenses evocam a terra natal”. Mello seleciona dois “poemas bissextos de poetas bissextos” onde o local sintetiza o
habitus.
Pois bem esta é a edição de Memória Cultural de 1990. Desde o
ano de 2014, Mello prevê nova edição ampliada 5 vezes. Como
informei, a primeira contou 218 páginas. A novíssima edição se
espraia por 941 páginas apresentadas em dois grossos volumes
– o primeiro contendo 664 páginas e o segundo 277. Para não
tornar mais volumosa a obra, Oliveiro Mello deu ao que poderia
ser o terceiro volume o título de Vidas e Vozes o qual já veio a
público neste ano de 2015, abrangendo 167 páginas.
O Primeiro Volume abrange a primeira e a segunda parte da
edição de 1990. A primeira parte – Introdução – recebeu novos
capítulos nessa sequência: A Formação Histórica; A Cultura
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bicentenária; Páginas Evocativas; A Idade Antiga; Vozes do Tempo e Éramos Paracatu.
A segunda parte – “Escritores de Paracatu” – passou a apresentar
vida e excertos de obras de 86, mais que o dobro dos abrangidos
na primeira edição. Oliveira Mello se mostra profundamente
atento para as fontes de estudo da região a partir do legado de
Paracatu. Ou seja, apresenta autores identificados com Paracatu
pelo nascimento. A seleção de textos é magistral. Começa com
Oração Gratulatória proferida no dia 18 de dezembro de 1799
pelo Padre Doutor Joaquim de Souza Correia e Mello e termina
com Adriana Demeti, nascida em 1971 e adotada paracatuense.
Mais do que apresentar os autores identificados com Paracatu,
Oliveira Mello cuidou de estar sempre atualizado sobre o percurso desses autores e de recuperar a amplitude bibliográfica
de cada um. Surpreende a quantidade de obras publicadas às
vezes em imprensa periódica e que, portanto, exigiu desse leitor atento – garimpeiro e faiscador – abrir e ler e ler coleções de
jornais de diferentes partes do Brasil. Tome-se como exemplo
José de Souza Landim. “descendente pelo lado materno, dos
Melo Franco e, pelo lado paterno dos Caldeira Brant, fundadores de Paracatu”. Ele sabe tudo desse homem, de sua obra e até
de pseudônimo escolhido para o conto “Seu Dó” que mereceu
menção honrosa no concurso de contos promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, no ano de 1953. Para satisfação do leitor,
o conto é reproduzido no Memórias e é amostra de que os autores de Paracatu têm visão ampla do mundo. Seu Dó não é outro
que Antônio Dó, revelado por Saul Martins, louvado por Guimarães Rosa e muitos outros. O “corpo fechado” de Seu Dó traz para
a roda de conversa nosso mais recente companheiro de Comissão Mineira de Folclore, Luis Carlos Mendes Santiago.
A terceira parte – Outros olhos - também se multiplicou por
mais de duas vezes. São 37 autores registrados, comentados e
com textos selecionados. Oliveira Mello dá lição para pesquisadores da atenção constante sobre tudo que é publicado de inte-
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resse para compreender Paracatu como matriz da formação do
Noroeste Mineiro. Tenho evidências desse cuidado. Até a data
em que deliberou (?) encerrar as buscas, o autor mobilizou a
roda de amigos para se manter informado. A maioria das vezes,
era ele mesmo que estava informado da mais recente publicação à qual ainda não tinha acesso. Mato a cobra e mostro o pau.
Em 2014, a Fundação João Pinheiro publicou o Dicionário Geográfico, Histórico e Descritivo do Império do Brasil. Mello acionou
sua roda para adquirir a obra. Ver comentários no volume II páginas 61 – 62. O mesmo se deu com a publicação em 2013 da obra
de Henrique Gerber Noções geográfica e administrativa da Província de Minas Gerais. Meu bairrismo obriga-me a recomendar
a leitura das páginas dedicadas a Celius Aulicus Gomes Jardim –
p. 231-233 -. “Nasceu em Diamantina, em 29 de outubro de 1918
e faleceu em Belo Horizonte, em 5 de julho de 1994”. É essa
atenção que Mello dedica a cada autor escolhido. Torna-os familiares. No caso de Celius Aulicus, nota-se que a crônica foi
selecionada, recortada e guardada. Porém, sem bairrismo, recomendo como aperitivo a leitura de “Paracatu e a Revolução” de
Márcio Moreira Alves. Vejam: “Márcio Emanuel Moreira Alves
nasceu no Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1936. Filho de Márcio
Melo Franco Alves e de Branca de Melo Franco Alves”.... Vejam
como Paracatu fincou raízes por todo o Brasil. Mello prossegue:
“cassado pelo ditatorial regime militar, em 30 de dezembro de
1968”. Este leitor acrescentaria: Márcio Moreira Alves é a “causa”
do AI5. Mello sabe disto e o texto selecionado foi publicado no
dia 11 de abril de 1964 e é homenagem à consciência política de
longo alcance das elites de Paracatu. A metáfoca da “Pietá de
Paracatu” é deliciosa e se aplica ao Brasil e a resistência a “ultrapassar com presteza máxima sua fase inquisitorial”.
Apenas a última parte não ofereceu alterações. Conclusão: Quanto mais sertão, tanto melhor para ver o mundo todo ou o mundo
como um todo. É por isso que Brasília foi pro sertão. O mar virou
sertão.
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Possivelmente, haverá alterações do número de páginas na edição final. Deverá migrar do primeiro para o segundo volume,
algo como 40 páginas por recomendação do autor. A segunda
edição leva o selo da Prefeitura Municipal de Paracatu e agregará valor inestimável não apenas à “Cultura”, mas ao povo de
Paracatu e deve ser contemplada como paradigma para todos os
municípios e para o Governo de Minas Gerais no que diz repeito
a desenvolver projetos consistentes para políticas culturais. Com
efeito, não se entende uma política cultural sem diagnóstico do
saber viver. Oliveira Mello trata disso sem cuidado de “refletir”,
mas de sentir seu povo. A obra é também modelo para a Academia, cursos de História, Letras, Ciências Sociais, Economia, Ciências Políticas e tudo mais que a divisão do trabalho intelectual
comporte.
É nessa esteira de Memória Cultural que, por indicação de Oliveira Mello, chegaram até mim obras interessantíssimas sobre
Paracatu presente à distância. A primeira Paracatu.com. um encontro virtual foi encaminhada diretamente pelo Mello. Sua construção foi imaginada por Adriles Ulhoa Filho e Kleber Pereira
Gonçalves. Adriles, bancário, e Kleber, arquiteto, residentes em
Belo Horizonte, descobrem que a internet é um meio quente
para estreitar relações que já são próximas pelas suas origens.
Reúnem por e-mail – hoje poderia ser pelo facebook ou pelo
watsap – companheiros para conversas rápidas ou longas, as quais
organizadas geraram a publicação de Paracatu.com. Ao todo,
são 22 pessoas prontas a atualizarem seu presente gerado no
passado. A obra é concluída com a crônica “Éramos a Paracatu” a
qual Oliveira Mello reproduz mais uma vez na primeira parte de
Memória Cultural.
Em seguida, Adriles Ulhoa Filho dedicou-me duas de suas obras:
Quatro contos de Reis; e Caixa Grande. A primeira é cilada para o
leitor. “Te peguei!” imagina o autor e repete por telefone. Note
que reis não tem acento agudo, não tem assento nenhum. Reis
têm acento mas é no trono. Convidado a prefaciar Caixa Gran-
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de, Oliveira Mello não se dá por perdido e comenta os quatro
contos: “se não fosse a ausência de acento diferencial eu até pensaria ser referência a dinheiro. Mas não era”.
Em Caixa Grande, Adriles coloca como epígrafe esta recomendação de Oliveira Mello:
... se cada pessoa registrasse um pouco de suas lembranças, como
seria rica e bem mais completa a historiografia de qualquer lugar, por menor que seja.
Esta tem sido a missão de Oliveira Mello, o qual tem encontrado
pessoas do porte de Adriles, Kleber e inúmeros outros. Vejo
também que, além dos registros de lembranças, os filhos de
Paracatu tem sabido aproximar as pessoas valendo-se das formas modernas de registrar, o que é o maior ganho.
Além disso, o que há de mais bonito é que o leitor descobre em
todas essas obras o sentido universal do viver local. Faço referência apenas a topônimos. Córrego Rico e Córrego Pobre. Fico
por aí e não revelo ao leitor a universalidade disso: Folclore.

Revelar a “síndrome de Menino Jesus” praticada pelos assaltos ao homem vulgar.
Restam algumas considerações rápidas sobre o folclorista Antônio de Oliveira Mello. Foi no ano de 1967 que esse assessor de
governadores, professor de Língua Portuguesa e Literatura, historiador, jornalista, ingressou como membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore. Sua vasta obra justificava a aprovação
unânime da assembleia. Em 1970, surge Minha terra suas lendas
e seu folclore, que receberá três edições sempre ampliadas.
1985 e 2008. Mas foi no ano de 2009 que, segundo Agenor
Gonzaga, Oliveira Mello deliberou publicar a “autobiografia”.
Esse comentarista enfatiza a marca autobiográfica sui generis de
Memórias de um tempo. “Oliveira Mello também escreveu esta
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autobiografia, mas de si mesmo pouco fala. (...) E nesse correr
de lembranças o que mais lhe parece importar são os outros, os
esquecidos tipos inesquecíveis, os fatos correntes de um pacato cotidiano rico de momentos raros.”
Eis o perfil do folclorista, pessoa atenta aos esquecidos tipos
inesquecíveis.

146

147

148

Frei Francisco Van der Poel – Como um
frade Holandês se tornou folclorista em
Minas Gerais
José Moreira de Souza
Para nós é Frei Chico, antes era Xico. Seu nome de batismo é
Franciscus Henricus van der Poel. Nasceu em Zoeterwoude, no
dia 3 de agosto de 1940 e chegou ao Brasil no dia 17 de novembro
de 1967.
Chegou pronto para aprender o português e muito mais do que
isto. Pronto para aprender a saber viver no Brasil. Neste ano de
2015, Frei Chico completou 55 anos de aprendizagem.
Em conversa comigo afirmou: “Estive na Holanda no ano passado. Não me interessou saber o que havia mudado por lá, o que
permaneceu. Eu nasci na Holanda, mas fiz questão de aprender
a ser brasileiro”.

Imigrante missionário
A biografia de Frei Chico nos oferece inúmeras lições. Haja oportunidade para aprender com esse frade, estudioso, teólogo, filósofo, músico, palhaço, artista, poliglota!
Figura inconfundível, Frei Chico comparece sempre trajado com
o hábito franciscano. Quem o vê, logo o identifica, em qualquer
parte. Ele mesmo não sabe com quem está conversando, mas os
que se aproximam, sabem. Então, Frei Chico é um padre? É esta
sua identidade?

Para a Comissão Mineira de Folclore é um membro que é um
padre; do mesmo modo que Romeu Sabará é um antropólogo
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(social); Antônio Henrique Weitzel é um pesquisador da Literatura Popular; Saul Martins era um coronel antropólogo; Carlos
Felipe, um jornalista animador cultural; Luiz Trópia, um sociólogo; Lázaro Francisco da Silva, professor de Filosofia; Hermes de
Paula, um médico; Moacyr Costa Ferreira, um professor de Física; Raimundo Nonato, um engenheiro, com mestrado em Matemática e doutorado em Informática; Kátia Cupertino, bacharel
em Educação Física, Maria Agripina Neves, historiadora; Miriam
Blonski, pedagoga e mestre em Letras; Domingos Diniz, versado
em Letras; Antônio de Paiva Moura, em História; Tião Rocha,
antropólogo. Desisto de enumerar os diplomas que, em outros
lugares, se exige das pessoas credenciais para terem seus saberes respeitados.
Entretanto, ao me voltar para o trajeto de Frei Chico, não posso
deixar de sublinhar um traço importante de seu percurso e
compará-lo às missões científicas e artísticas que vieram ter ao
Brasil desde a vinda de Dom João VI.
A marca de todas elas foi de criar no Brasil um saber viver fora do
Brasil; desconhecer o povo que nos tornamos. Ver nosso saber
como estranhos. Houve exceções ao longo desses dois séculos.
Mas as missões científicas que criaram a Universidade de São
Paulo não fugiram à regra. Os missionários do saber viver civilizado quase nunca se sentiram à vontade para aprender.
A leitura de Tristes Trópicos de Claude Levi-Strauss (São Paulo:
Anhembi, 1957) deveria ser obrigatória em todos os cursos universitários do Brasil:
Nossos estudantes tudo queriam saber; mas, em qualquer domínio que fosse, somente a teoria mais recente
lhes parecia merecer atenção. Embotados por todos os
festins intelectuais do passado, que, aliás, só conheciam
de oitiva, pois não liam as obras originais, conservavam
um entusiasmo sempre disponível para os pratos novos.
No seu caso, deveríamos falar mais em moda do que em
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cozinha: ideias e doutrinas não possuíam aos seus olhos
um interesse intrínseco, eles as consideravam como instrumentos de prestígio cujas primícias deviam assegurar-se. Partilhar uma teoria conhecida de outrem equivalia a apresentar-se com um vestido já visto; seria
desmoralizante. (...) Produtos selecionados dos haras
acadêmicos, meus colegas e eu nos sentíamos às vezes
embaraçados: criados no respeito exclusivo das ideias
amadurecidas, éramos alvo dos assaltos de estudantes
duma ignorância total com relação ao passado, mas cuja
informação estava sempre alguns meses adiante da nossa.
(...)
A Universidade lhes parecia um fruto tentador, mas envenenado. Para esses jovens que não tinham visto o
mundo e cuja condição frequentemente modestíssima
lhes interditava a esperança de conhecer a Europa, éramos trazidos como magos exóticos, por filhos-família
duplamente execrados: primeiro porque representavam
a classe dominante, depois por causa da sua própria existência cosmopolita, que lhes conferia uma superioridade
sobre todos os que tinham ficado na aldeia, mas que os
desligara da vida e das aspirações nacionais. (p. 105-106)
Estas ponderações do “missionário científico Levi-Strauss” – penso – não serviu de lição para nossa aprendizagem. Nossas ciências sociais, ontem como hoje, “deveríamos falar mais em moda
do que em cozinha”. Os meninos da universidade suspeitavam
do fruto envenenado: tinham que submeter ao saber valorizado
por uma elite cosmopolita que desprezava o povo que somos,
nos tornamos e do qual deveríamos nos penitenciar ou descobrir o móvel de nosso poder ser.
Nós que respeitamos e adoramos tudo que dizem sobre nós
quem vem de fora, temos mais um exemplo; o de Curt Unkel
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que se adotou amareba com o nome de Curt Nimuendaju, um
alemão nascido em Jena – ano de 1883 - que chegou ao Brasil em
1903 e faleceu entre os índios em 1945.
Pois bem, Nimuendaju não vem com nenhuma “missão científica”, mas se interna entre os índios a partir de 1905 e descobre, ao
longo do tempo, os desafios de consolidação da nação brasileira: “indígenas versus neobrasileiros”.
Contrariamente aos etnógrafos e etnólogos, o percurso de
Nimuendaju é de intensa vivência, de grande identificação [“O
senhor bem sabe como eu amava esta vida e como eu estava
identificado com os índios” dirá ele após receber recomendação
de não mais viajar dois anos antes de partir para morrer entre os
Tukuna]. Dele afirma Jürgen Riester a propósito de sua aproximação com os Guarani: “Através do texto de Nimuendaju sentese o ambiente do pensamento e da vida indígena como uma
profundidade e aproximação que somente foi alcançada em anos
posteriores”. (Curt Nimuendaju. Textos indigenistas. São Paulo:
Loyola, 1982.)
Há também uma terceira pessoa que me ocorre para conversar
sobre Frei Chico. Digo do “Alemão que descobriu a América”
segundo a feliz expressão de Rui Mourão. Refiro-me a Franz Kurt
Lange, nascido em Eilemberg, na Prússia, Alemanha, em 12 de
dezembro de 1903 e que migrou para a América, alcançando
Buenos Aires, no ano de 1929. Esse arquiteto, cuja tese de
doutoramento era devotada à multiplicidade vocal da música
dos neerlandeses, adorava Niezstche e a Vontade de Poder, beirou o nazismo e descobriu na América a nobreza do saber popular. O primeiro convite que recebeu em Buenos Aires foi de um
antropólogo para desenvolver pesquisas na área de folclore
musical e etnomusicologia.
Pois bem, o que há de comum entre Francisco Curt Lange e Frei
Francisco van der Poel? Visualizo algumas entre milhares de diferenças. A primeira é a de partir para o “ponto de não retorno”.
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A segunda de encontrar em Minas Gerais a atividade musical de
valor universal. A terceira como decorrência da segunda é de se
situar na contramão dos sábios que inventam e desconhecem a
tradição de um saber erudito popular. A quarta é somente minha. Minha admiração por ambos personagens pelo seu esforço
de compreender o saber viver entre nós, compreender a vida
em Minas Gerais sem distanciamento.
Há diferenças. Curt Lange manteve um leve sotaque alemão por
toda a vida. Quando o conheci, coincidentemente, estava sobre
minha mesa A Gaia Ciência. Quanto a Frei Chico, não guarda qualquer sotaque na conversa coloquial e o traje franciscano não
possibilita nenhuma identificação com lugar.
Há em comum com os três personagens destacados, contudo, o
estarem mais ou menos próximos a uma missão. A missão científica de Levi-Strauss, a elevação ao missionário dos índios da
América de Curt Nimuendaju, a missão de ouvir mais do que
música: compreender a trama de ser povo que aspirar ser fidalgo enfatizada por Curt Lange lado a lado com a missão católica
franciscana de Frei Chico.
Sobre essa missão católica de Frei Chico, escrevi em rascunho
para o prefácio da nova edição totalmente revista de Com Deus
me deito, com Deus me levanto:
Ouvi em minha casa, quando criança, o seguinte relato:
“Missionários estrangeiros – alemães, franceses, belgas,
holandeses (?) - pregavam a Santa Missão num povoado. Eles falavam um português carregado de sotaque e
ninguém entendia nada. Chegou o último dia da missão
no qual esses santos homens, mensageiros de Deus, dariam a absolvição universal. Dirigiram-se ao cemitério e
se posicionaram no alto de um mausoléu. O povo assistia à pregação empolada que precedia o rito da absolvição no qual todos os mortos ali sepultados obteriam in-
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dulgência plenária e alcançariam a paz eterna junto a
Deus. O povo ouvia sem emoção. Nenhuma emoção, nenhuma contrição.
Incomodado e quase irado, o missionário inquiriu em seu
português estranho de estrangeiro – alemãosado,
afrancesado, abelgisado, holandesado (?) - :
- Qual son as bicho mais firrosessss dessste terrrra? [erre
gutural e não línguoalveolar]
Nesse momento, o povo se deu conta de que poderia se
manifestar, e respondeu em coro:
- São os tico-tico e os beija flores.
O missionário proferiu então este anátema:
- Pois os tico-tico e as bejaflorre que vos perrrrsiga!”
Pois bem, Frei Chico é um missionário às avessas. Ele interroga o povo, quer o seu saber, quer aprender com ele.
Quer a sua bênção, a sua fé, sua liturgia, sem maldição,
sem anátema; pura admiração.
O leitor já pode imaginar o longo percurso para o jovem
franciscano holandês se tornar brasileiro sem sotaque e sem
referência à origem. Tornar-se um holandês ladino, talvez, até
mesmo crioulo. Esclareço que a diferença entre ladino e crioulo,
entre nós se aplicava ao imigrante forçado africano – ladino – e
ao escravo nascido na terra - crioulo. O africano se dividia em
duas categorias: o boçal e o ladino. Ao boçal era principalmente
reservada a comunicação do adestramento, o que não quer dizer outra coisa senão o castigo corporal. O ladino merecia maior
atenção por compreender a comunicação entre os humanos. Por
sua vez, o crioulo tinha, inicialmente, as marcas do moleque,
sabia transitar entre os códigos da segregação e da integração,
dominava melhor as manhas da terra.
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“Fui na casa de tolo,
Tolo ficou ladino”
São versos de um batuque que imitam as batidas das caixas e
que animava as noites de ano novo em Gouveia – MG -, juntamente com os toques do Zé Pereira.
A conversão do tolo – boçal – em ladino é um dos segredos de
nossa convivência com a escravidão e a segregação.
Frei Chico vivenciou essas peripécias, tão logo chegou ao Brasil.
“Guarde o obsequioso silêncio por dois anos”, preceituou o superior provincial, já muito ladino. “Não ofereça nenhuma interpretação ao que vê e ouve”, repetiu o provincial. Não foi fácil.
Como aprender a linguagem sem dizer uma palavra? O primeiro
estágio é de submeter ao “direito de ser objeto de caçoar”. Palavras empregadas sem domínio da metáfora, sinédoque ou
metonímia. Repetição de palavras sem domínio da prosódia adequada. Gestos com sentido equivocado. Frei Chico se submeteu
ao longo noviciado. Aprender a ser Brasileiro em Minas Gerais.
O final deste noviciado terminou no ano de 1973 em São João
Del Rei, oportunidade em que obteve o diploma de graduação
em Filosofia pela Faculdade Dom Bosco daquela cidade. Acontece que o diploma serviu principalmente para credenciá-lo academicamente, sem a necessidade validação burocrática do percurso realizado na Holanda onde se graduou em Teologia pelo
Philosophicum Franciscanum Venray.
Para se tornar ladino, com direito a ser reconhecido como crioulo, juntamente com a aprendizagem, Frei Chico precisou
desaprender muito coisa ou, pelo menos, descobrir o lugar adequado para o que aprendera como frade na Holanda. Um exemplo, a família na Holanda obedece a uma ordem que não difere
de todo das rotinas de um convento. Pai e mãe são mestres da
casa. Conhece-se a ordem. As famílias católicas são católicas se-
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gundo os preceitos da igreja local. Nosso catolicismo é carregado de ambiguidades e até mesmo de heresias, pior ainda, de
puro paganismo, para um holandês, ou um belga, ou um alemão
tipicamente católicos. No Brasil, nada disso se aplica. Catolicismo do convento é do convento, catolicismo leigo cheira a paganismo. O Deus teológico é dos padres, o Deus popular é politeísta.
O Brasil se tornou o campo fértil para a Europa nos enviar missionários católicos e o Estados Unidos nos remeterem pastores
protestantes a partir da Proclamação da Repúbica. Embora cada
um desses grupos seja de cristãos, o modelo de “civilização” que
propõem é oposto. Da Europa nos vêm religiosos para reforçar
um clero do “maior pais católico do mundo” que contraditoriamente é um país anticlerical principalmente em Minas Gerais.
Dos Estados Unidos chegam levas – inicialmente, tímidas, posteriormente, mais ousadas -, cujo objetivo é nos ensinar a ser
civilizados em nossa intimidade - ensinar-nos a Teodiceia da Boa
Fortuna, no dizer de Max Weber.
Frei Chico, ao aportar no Brasil no ano de 1967, chega num momento especial desse processo. “Enquanto eu aprendia o português, os bispos da América Latina reunidos em Medelín (1968)
fizeram a opção preferencial e bíblica pelos pobres e insistiram
na importância da religiosidade popular” [Terrwijl ik portugees
leerde, deden des latijns amerikaaanse bisschoppen verenigd
in Medellin (1968) de optie voor de armen em drongen aan op
het belang van de volksreligieusiteit.]
Sorte dele. O Concílio Vaticano II já havia permitido o sopro de
novos ventos para as atividades pastorais e a Conferência de
Medellín garantido maior aproximação da Igreja para as comunidades populares e a compreensão da religiosidade do povo miúdo, sempre alvo de reprovação, especialmente após o Concílio
de Trento, raiz da Contrarreforma. “Sou músico, recebi uma boa
formação teológica e tenho uma boa dose de criatividade”. Ele
declara satisfeito e alegre em entrevista bilíngue para a Revista
Santa Cruz no ano de 2010.
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Fiz a primeira gravação de uma folia de reis em Visconde
do Rio Branco (1967) (...) Em São João Del Rei (1968), antes de o colégio pegar fogo, conheci a Semana Santa barroca e popular. Durante o curso de português no CENFI
em Petrópolis (1968), visitei algumas vezes um terreiro de
umbanda. Depois no Nordeste de Minas, fui confrontado com a fé dos pobres que era muito diferente da religião na Holanda. Eu nunca tinha ouvido falar de espinhela
caída, vento virado, carne quebrada, mas ficava intrigado com isso.
Sua maior aprendizagem se deu em Araçuaí, no Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais, “segundo dados da Unesco, a terceira região mais subdesenvolvida do mundo (1967)”.
Há que se falar de Araçuaí antes de dar a palavra a Frei Chico.
Sobre o Jequitinhonha, chamou sua atenção para o mundo a série de reportagens publicadas no Correio da Manhã com o título
de Minas Gerais no vale das decisões. O percurso mais completo
do Vale do Jequitinhonha foi realizado por nosso companheiro
de Comissão Mineira, Luís Carlos Mendes Santiago com a obra O
Vale dos Boqueirões. Luís já tem publicadas quatro obras nesse
assunto prometendo chegar a dez. No primeiro volume da série, o autor percorre todo o Vale a partir de sua foz na Bahia e
descortina seus principais segredos.
Pessoalmente, percorri o Vale no ano de 1968 – 1969, a partir de
Diamantina, alcançando Itamarandiba, Capelinha e Minas Novas. Posteriormente, visitei Araçuaí. Meu objeto de estudo era a
atividade musical. Conversei com padres, maestros de banda de
música e pessoas de referência locais. Entre todas as cidades
visitadas a que mais me encantou foi Minas Novas. Foi literalmente uma viagem ao passado. Cheguei à cidade por volta de
21:00 horas. Não havia luz elétrica. No ponto final da viagem, o
lotação era aguardado por uma multidão – algo como 100 pessoas. Pura festa a chegada. Logo um menino se ofereceu para levar
a minha mala.
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Perguntei: onde fica o melhor hotel?
Ele disse: vou te levar lá.
Descemos a rua e nos encontramos numa pensão localizada ao
lado do sobradão de Minas Novas. Monumento pomposo, que
internamente não tinha mais nenhum assoalho dividindo os
quatro andares. Somente a casca externa do prédio exibia a história de um passado. Chegado ao “melhor hotel da cidade”, fui
recebido por sua única moradora. Uma simpática senhora. Imediatamente, ele me indicou o quarto que me serviria de abrigo.
Levantei a mala e fui colocá-la em cima do guarda roupa. Surpresa. A mala foi ao chão. O guarda roupa não tinha nem tampo,
nem fundo. Pedi à proprietária para me indicar onde se localizava o banheiro. Ela me apontou o local que ficava ao lado da sala
de jantar como em qualquer casa mineira. Com toalha de banho
à mão, caminhei em direção ao banheiro. A dona me advertiu:
- Espera um pouco, tem um sapo aí dentro.
Tomou de uma vassoura, dessas feitas com folha de coqueiro da
serra, e saiu todo festivo um sapo pulando pelo assoalho da sala
de jantar.
- Já saiu. Eu disse.
- Espera que tem mais. E continuou o trabalho de deslocar seus
sapos de estimação.
No dia seguinte, fui conversar com os moradores. Encantou-me
a visita que fiz aos parentes do maior músico local. Frederico
Roxo, falecido havia poucos anos. Fora um grande compositor.
Estima-se que tenha composto mais de 300 músicas, algumas
divulgadas pela editora franciscana Vozes de Petrópolis.
Em toda a região registrei a memória de mais de 140 músicos,
todos com domínio de pauta. Modinhas, missas, ladainhas com
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títulos saborosos. Ladainha dos passarinhos; ladainha das flores.
Durante minha visita a uma casa, chegou um moço vendendo
queijos acondicionados em palha de bananeira em lotes de uma
dúzia cada. Por brincadeira, disse que somente me interessava
a dúzia. Ele disse que custaria RS$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros).
Assustei-me este era o valor de um quilo de queijo em Belo
Horizonte.
Foi meu primeiro contato com o Vale do Jequitinhonha – excetuada Diamantina que conheço desde a infância -. Vivi o contraste que não esperava. Em Itamarandiba, a família Gandra me
informou que, naquela localidade, a festa do Rosário era celebrada com a presença de 12 até 16 ternos de dançantes todos
vizinhos.

Araçuaí Minha Terra
Era o terreno fértil para Frei Chico adubar, regar e fazer florescer
para o mundo a arte do Jequinhonha. Terá seguidores celebrados no Festvivale, no Meninos de Araçuaí, e na afirmação da
autoestima do saber viver na terra que favoreceu a colonização
do Mucuri.
Quando Frei Chico chegou em Araçuaí, alguns dos contrastes das
relações sociais já vinham sendo abordados e enfrentados pelo
bispo diocesano, Dom José Maria Pires. Dom José é natural de
Córregos, um dos povoados de Minas Gerais em que mais nasceram crianças destinadas ao clero. Córregos era um povoado localizado nas proximidades de Conceição do Mato Dentro. Formado pelo seminário de Diamantina, fora escolhido bispo após
ser pároco de Curvelo. Com as devidas diferenças, Curvelo e
Araçuaí se assemelhavam nas relações de desigualdade entre a
elite agrária e o povo trabalhador. A diferença principal é que,
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Curvelo constituiu também uma elite industrialista de primeira
linha para a industrialização de Minas Gerais, enquanto que
Araçuaí era dominada pelos conflitos típicos do sertão.
Dotado de uma serenidade sem par, Dom José que ficou conhecido em todo o Brasil como Dom Pelé, ou Dom Zumbi – para
lembrar as marcas do crioulo -, tinha o dom da palavra convincente e a ousadia dos espíritos livres – “para libertar do cativeiro
dos homens, bastavam homens; para libertar do cativeiro do
demônio e do pecado, é necessário todo o poder de Deus”, pregara o padre Antônio Vieira no Sermão XXVII do Rosário -. Se
entendermos que a escravidão do “demônio e do pecado” não é
outra coisa que ser escravo da consciência imposta pelo
dominador, o espírito livre de Dom José, lembrava aos pobres
dominados de Araçuaí a importância de se tornarem livres das
imposições que justificavam o cativeiro do corpo.
Eis um acontecimento que sintetiza tudo isto.
Havia um seminarista em Diamantina, natural de Rubim, que já
cursando teologia nos anos finais fora acometido por algum mal
que lhe paralisou os movimentos. Teve como consequência se
afastar do seminário e desistir de receber a ordem sacerdotal.
Esse seminarista, de nome Felipe Aranha, acompanhou Dom José
e prosseguiu sua vocação missionária. Certo de que a limitação
dos movimentos não seria obstáculo à vida sacerdotal, Dom José
solicitou do papa João XXIII permissão para a ordenação sacerdotal do prestimoso Felipe. Alguns meses depois, recebeu resposta do Vaticano, assinada por um cardeal recusando a ordenação fundamentada em arrazoados do Código do Direito
Canônico. Inconformado, Dom José respondeu: “Eu também
conheço o Código do Direito Canônico. Não solicitei autorização
da Congregação para o culto. Preciso de autorização de Sua Santidade o Papa. Foi a ele que me dirigi.” A resposta chegou, Felipe
foi ordenado sacerdote e passou a invectivar as injustiças dos
“senhores de escravos”. Um dos resultados dessas pregações à
libertação foi que, num domingo, após a missa, um senhor in-
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dignado, dirigiu-se à sacristia, tomou de arranco o padre Felipe
na cadeira de rodas, conduziu-o porta afora e empurrou o padre
com cadeira e tudo pela rampa íngreme localizada em frente à
matriz.
Foi nesta cidade que Frei Chico começou suas atividades sempre atento para o povo.
A dona Filó, cozinheira da casa paroquial e viúva de um
canoeiro do rio Jequitinhonha, gostava de cantar e dela
aprendei cantos de beiramar, contradança, roda, benditos de santos, batuques e cantos do rosário. As fitas gravadas com ela serviram de repertório inicial para o coral
“Trovadores do Vale”, fundado por mim em 1970. Maria
Lira Marques Borges, artesã e cantora do coral, me levou
até sua mãe e às residências de colegas do coral. Com
sua ajuda foi realizado um trabalho sistemático de pesquisas num total de 15 mil folhas escritas e 250 fitas gravadas. Juntos estudamos livros de folclore, de antropologia, história e da pedagogia dos oprimidos de Paulo
Freire.
Este relato de Frei Chico mostra o caminho alternativo para lidar
com as relações injustas em Araçuaí. Valorizar o “espírito livre do
demônio e do pecado”. Aprender a liberdade do povo de viver
no cativeiro do corpo.
Imagino não ser nada simples. No ano de 1973, visitei Araçuaí a
convite do filho de um grande fazendeiro. Fui apresentado aos
principais componentes da elite da cidade. Fomos à casa do prefeito. A esposa disse: “Ele está na casa da outra (?)”. À noite
visitamos alguns bares, cheios de jovens consumidores de lazer,
todos filhos de ricos proprietários. A esses jovens era permitido
pelo delegado local recolher porcos e frangos soltos nas ruas
para fazerem seus banquetes noturnos. As relações de desigualdade eram gritantes.
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Visitamos um advogado famoso na região. Ele relatou casos de
arrepiar. O pior de todos o colocaria no olho do furação, alguns
meses após nossa visita. Havia um fazendeiro na cidade próxima – Medina – cuja esposa legítima se incomodara com as relações extraconjugais do marido e queria fazer valer seus direitos
para obter o desquite judicial – não havia divórcio naquele tempo -. Soube que desquite judicial era possível e legal. Ciente
desse direito, passou a procurar advogado competente. Não encontrou em nenhuma cidade vizinha em todo o Médio
Jequitinhonha. Alguém finalmente a informou haver um valente em Araçuaí e que gostava de defender causas difíceis. Ele
topou. Imediatamente, foi advertido pelo marido. “Veja bem o
que você está fazendo.” Não deu ouvidos. Levou o processo à
frente. Chegou o dia da audiência final. Novamente, o
“injustiçado” marido insistiu na admoestação.
Fez-se a audiência, o juiz ordenou o desquite e as providências
de partilha de bens.
Orgulhoso de contar com a vitória de mais uma causa, o advogado deixou o fórum e foi comemorar a vitória à mesa de um bar.
Não se levantou. Recebeu uma saraivada de balas como pagamento.
A família enlutada determinou que o delegado não registrasse a
ocorrência. “Isto deve ficar conosco”. Consta que dois dos assassinos não chegaram ao destino.
Justiça do sertão.
Não ouvi relatos de Frei Chico sobre a ordem das relações de
dominação vigentes. Na minha interpretação ele se ocupou dos
pobres e cuidou de sua libertação espiritual. Certa vez, nosso
companheiro, Antônio de Paiva Moura, escreveu-me chamando
a atenção que teria sido uma prostituta de Gouveia – MG, minha
terra natal, a fundadora de Araçuaí. Imediatamente conversei
com Frei Chico sobre o assunto. Ele me remeteu para a leitura
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de sua obra O Rosário dos homens pretos.Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1981.
A lenda de Luciana Teixeira, que seria a fundadora de
Calhau, é tenaz, repetida mil vezes, ainda no ano de 1979
no jornal “Estado de Minas” (10 de janeiro). É uma interpretação mal feita, popular, absurda, duma notícia no
diário do célebre viajante francês Auguste de Saint-Hilaire,
que, em 1817, na festa de Pentecostes passou e se hospedou na casa daquela velha e devota matrona, no mesmo
dia em que um sacerdote estava lá em visita.
Saint-Hilaire escreve: “Pousei na habitação de Boa Vista,
talvez a mais agradavelmente situada de todas as que
até esse momento vira. É construída sobre o cume de uma
colina isolada, em baixo da qual deslizam com lentidão
as águas límpidas do Araçuaí...”
“Boa Vista era a morada de uma velha mulata chamada
LUCIANA TEIXEIRA. Tendo sabido que eu viajava com passaporte do governo, essa boa mulher cumulou-se de atenções e pondo-se quase de joelhos, quis abraçar-me as
coxas; mas compreende-se bem que recusei semelhante
gentileza.” (p. 31-32
Frei Chico demonstra a origem e a formação do povoado do Calhau – os velhos troncos de Araçuaí guardam com devoção este
nome –, enfatiza os costumes da época e o cuidado de um certo
padre Carlos Pereira Freire de Moura de não admitir “na sua
fazenda, com um movimento comercial um comércio carnal”.
Pois o paradeiro de muitos homens, ainda meio selvagens devia provocar também o alojamento de muitas
meretrizes. Uma grande parte dos marinheiros do rio eram
machacalis do Farranchos e botocudos mal-amansados
da Sétima Divisão de São Miguel (Jequitinhonha). Gente,
portanto, pouco escrupulosa e muito adita aos vícios de
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beber, brigar e devassar. Por isso o Pe. Carlos não permitia nem meretrizes nem cachaçada no Pontal.(p.31)

A obra
Com todos esses rodeios, chego à obra de Frei Chico. Vou destacar apenas três e enumerar outras mais. Há obras que alcançaram 25 edições como Abra a Porta:Cartilha do Povo de Deus (1976)
e outras de grande relevância para estudiosos acadêmicos Bibliografia do Jequitinhonha e outras coisas que sei de lá (1986) muito
pouco conhecida. Há que mencionar também Deus vos salve casa
santa (1977), obra de grande interesse para estudos de Folclore.
As três obras selecionadas obedecem ao critério quanto ao público a que se destinam. O Rosário dos Homens Pretos; Com Deus
de deito, com Deus me levanto; e Dicionário da Religiosidade
Popular, Cultura e religião no Brasil.
Rosário dos Homens Pretos merece ser interpretada como Diploma de Cidadão dos Pobres. É obra que ou deve ser comentada em poucas palavras, ou com extensão próxima a reproduzi-la
completamente.
Em poucas palavras: “Edição comemorativa do Centenário da
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de
Araçuaí”. É também a obra que credencia a apresentação de Frei
Chico a se tornar membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore pela admiração que lhe devota outro membro que fará
missões em Araçuaí, o professor Sebastião Rocha.
Não consigo fugir à tentação de apresentar um pouco mais esta
obra infinitamente preciosa sob inúmeros aspectos, histórico,
sociológico, literário, litúrgico, teológico, geográfico, teatral,
turístico, político e folclórico.
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Este livro quer dar uma contribuição nova para o estudo da cultura negra em nosso País. Concretamente: pesquisamos a festa
do Rosário dos homens pretos em Araçuaí, cidade do centro do
Vale do Jequitinhonha no nordeste mineiro.
Esta obra quer também devolver ao povo de Araçuaí a sua própria cultura.
Eis os dois primeiros parágrafos da “Introdução”. Nosso País
merece grifo, tanto quanto a expressão “devolver ao povo de
Araçuaí”
Em seguida, o autor justifica o título e conclui: “Este rosário é
dos negros, que apesar de toda a escravidão são Homens. São
chamados “Homens Pretos” porque são diferentes dos homens
brancos”. Não há nenhuma palavra desperdiçada.
Chega a vez de apresentar o plano da obra:
Primeiro capítulo: “informações geográficas, históricas, sociais
e culturais sobre Araçuaí”. Segundo capítulo “mostra a fé do povo
em Nossa Senhora e suas manifestações populares”. Terceiro
capítulo: trata da “devoção do Rosário, sua história e manifestações populares”. Quarto capítulo: “o maior do livro, nos apresenta os Homens Pretos e sua cultura local.” “O quinto fala sobre a Irmandade de Nossa Senhora do Rosários dos Homens pretos de Araçuaí, sobre seu Compromisso e sua Capela”. O Sexto e
último é a apresentação da Festa de Nossa Senhora do Rosário.
Mas o autor não se conforma com isso. Há Anexos. Ao capítulo VI
Frei Chico inclui um anexo sobre a arte do fogueteiro. Inclui
também uma coleção de 534 batuques recolhidos em Araçuaí
como anexo ao capítulo III. Nesse mesmo capítulo, são anexados 28 rosários, terços e coroas. Por último, o autor chama a
atenção do leitor para um dos aspectos da bibliografia: “diversos livros portugueses sobre folclore e religiosidade popular em
Portugal”.
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O Rosário dos Homens pretos é um depoimento do esforço de
tornar-se brasileiro, mineiro do Jequitinhonha e o autor o faz
com pleno sucesso. Diferentemente dos etnógrafos que tem
que se perguntar constantemente se conseguiram interpretar o
saber dos nativos, frei Chico faz um dos exercícios dos mais importantes de identificação com o povo do Jequitinhonha. A melhor imagem que me ocorre dessa aprendizagem se assemelha
à da criança que aprende a balbuciar, em seguida a designar alguns objetos, prossegue a aprendizagem quando domina as primeiras regras da lógica e as emprega com absoluto rigor até alcançar a fase dos “por que”, habilitando-se a prosseguir para a
fase da adolescência em que experimenta as regras, e sua transgressão, para construir um mundo adulto com sua arte.
Frei Chico se obrigou a vivenciar tudo isso após os vinte anos de
idade. Desconstruir o saber holandês, e balbuciar as primeiras
sílabas em português bárbaro. A fase plena de seu desenvolvimento é alcançada quanto visualiza a oportunidade de se tornar
palhaço.
Não conheço nenhuma monografia tão completa sobre a celebração da festa narrada com atenção para o princípio do começo
do início como a que realiza Frei Chico. Ele olha pro céu, olha pro
chão, olha pros lados.
Vejam esta dirigida para os padres:
Vamos falar aqui de experiência própria como padre que
ajudou cinco ou seis vezes na festa do Rosário.O povo
espera que o padre esteja disposto a participar da festa e
que tenha uma santa paciência quando as coisas se atrasam.
Eu mesmo, coitado, já andei xingando todo mundo quando chegavam uma hora atrasados.
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Eu tinha razão, mas... paciência: Festa é festa! Os irmãos
querem que o padre ajude a rezar a novena, que celebre
a missa sem pressa, que ele faça um sermão festivo, falando em Nossa Senhora e sem muitos questionamentos.
Gostariam que ele benzesse a bandeira e as coroas solenemente.
Esperam que saiba valorizar e respeitar o reinado e apreciar as brincadeiras dos tamborzeiros, que coma uma
coisinha no banquete e não critique logo os gastos com
comidas, fogos e enfeites. (p.241)
Exibe-se neste depoimento que o autor aprendeu, em primeiro
lugar, a deixar de ser holandês e valorizou a “santa paciência”.
Aprendeu também a não ser o padre mandão que quer determinar os hábitos populares e maneira de celebrar devoção com
festa. Soa para este leitor que a festa popular é diferente da
celebrada nos mosteiros: muita comida, muitos fogos e enfeites.
Ele narra um caso entre inúmeros edificantes de um negro que
foi comungar e encheu a pança com guisado de tatu. Ao receber
o relato, o padre escandalizado interroga as razões sacrílegas do
negro boçal. E obtém como resposta: Em respeito a Nosso Senhor eu comi primeiro para matar a fome e deixei por último a
comunhão para Nossa Senhor ficar por cima da comida e não por
baixo. Puro saber ladino!
Uma monografia como esta se situa num plano muito superior a
muitas teses de doutorado pelas contribuições que oferece na
apresentação do objeto, no plano de redação, nas técnicas empregadas, nas fontes consultadas e nos registros sistematizados. Frei Chico, ao contrario de submeter seu saber à academia,
deliberou fazê-lo retornar ao povo para conferir ao poder popular o que as elites negam.
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Entendo ter plena razão nosso companheiro, doutor Romeu
Sabará da Silva, ao desprezar em sua tese de doutoramento, a
apresentação de uma etnografia da festa de Nossa Senhora do
Rosário dos Arturos que ele conhece tão bem. Ao priorizar o
campesinato negro, trouxe uma contribuição nova e deixou para
apreciação dos leitores acadêmicos o que já é bem conhecido.
De minha parte, coloco como leitura necessária O Rosários dos
Homens Pretos como a mais importante monografia sobre a festa do Rosário. Acrescento ainda que uma monografia de folclore
deve ter como exemplo esta obra de Frei Chico. Diferentemente das pesquisas etnográficas, a que se faz aqui não tem
distanciamento. São registros de vivência plena.
Passo agora aos comentários da obra Com Deus de deito, com
Deus me levanto. Se O Rosários dos Homens Pretos é atestado
do Registro de Naturalidade Brasileira de Frei Chico, Com Deus
me deito é registro de sua adesão plena à religiosidade popular
e seu destinatário principal é o clero ilustrado pronto para negar
o saber celebrar do povo.
Tenho por essa obra um apreço especial e aguardo mais uma
inédita, Quando Deus andou no mundo. Nesta, em preparação,
Frei Chico promete recuperar os registros das 15 mil folhas de
anotações quando aprendeu a se naturalizar brasileiro – não no
cartório, mas no reconhecimento do povo -. Será uma delícia de
ver Deus na imaginação popular de caboclos, crioulos e brancos
do pé rapado recriando seus evangelhos.
Disse que Com Deus me deito é destinada ao clero. É verdade
em parte. O povo sabe celebrar, é só deixar. Mas é também um
manual de orações para o povo continuar a celebrar com fé em
sua devoção e também um guia para pesquisas da religiosidade
popular.
A obra é apresentada em três partes. Acredito que a primeira se
destina especialmente ao clero, bem como a terceira.
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Destaco algumas sessões da primeira parte: “A sabedoria é um
conceito chave nesta obra” são palavras de abertura. “Um pouco
da História da religiosidade popular” foca a ênfase à “ilustração
Católica” de um lado para destacar a sobriedade e o moralismo e
a mudança de um novo tempo eclesial pregado pelo Concílio
Vaticano II. Em seguida, o autor lembra ao leitor “Religiosidade
não é acervo histórico” e caminha para conversar sobre “Uniformidade e diversidade na religiosidade popular”. A conversa sobre “O silêncio do povo” orienta os assuntos a seguir: “O delicado assunto da interpretação” e o plano de disposição das orações na obra que se apresenta.
A segunda parte tem como título Coleção de orações com observações, comentários e reflexões. Temos nesta parte as orações
populares no Brasil a começar pelo Sinal da Cruz, Pai Nosso, Ave
Maria e Creio em Deus Pai. Para não me alongar, chamaram minha atenção as orações protetoras contra o Mal. São inúmeras
desde o “nome do pai” até as para fechar o corpo e livrar dos
inimigos.
Reproduzo a que mais me encantou pelo poder de sintetizar
peripécias bíblicas, lembrando que se trata de literatura oral,
memória popular e tradição entendida como transmissão do
conhecimento de uma pessoa para outra. Trata-se de uma das
muitas versões apresentadas do Anjo Custódio.
Depoimento: Anjo Custódio de adiante para trás.
O rezador informante diz que a oração do anjo custódio
serve pra tudo. A gente reza no dia que tiver a maior
precisão. A reza é muito forte. Se rezar todo dia, ela
azanga as rezas que visam algum prejuízo. Nós rezamos o Anjo Custódio de adiante pra trás. Isto é assim:
(1) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe e quer ?
Diga-me uma. Uma é a pessoa de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que me salva e que me livra e que me guarda de
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todos os meus inimigos. Eles hoje, num me vê, nem me
prende, e nem me fere e nem me vence.
(2) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe e o senhor
quer? Diga-me duas. Duas são as duas tábuas de
Moisés que veio da arca de Noé (da Aliança). E uma é a
pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que me salva, que
me livra, e que me guarda de todos os inimigos. Que
eles hoje num vê, e nem me prende, nem me fere e nem
me vence.
(3) Meu anjo Custódio, o que ocê sabe e o senhor quer ?
Diga-me três. Três são os três patriarcas. Arbão e São
Jacó (Abraão, Isaque, Jacó). E duas são as duas tábuas
de Moisés que veio da arca de Noé. E uma, é a pessoa
de Nosso Senhor Jesus Cristo; que me salva, que me
livra e me guarda de todos os meus inimigos. Que eles
hoje, num me vê, nem me prende, nem me fere, nem
me vence.
(4) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o senhor
quer? Diga-me quatro. As quatro são os quatro
Evangelistas. São João, São Lucas, São Marcos e São
Mateus. Os três são os três patriarcas: Arbão e São
Jacó. E as duas são as duas tábuas de Moisés que veio
da arca de Noé. E uma é a pessoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que me salva, que me guarda de todos os
meus inimigos. Que eles hoje num me vê, nem me
prende, nem me fere, e nem me vence.
(5) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o senhor
quer? Diga-me cinco. As cinco são as chagas de Nosso
Senhor Jesus Cristo, que por ela nos tem de ser salvado.
As quatro são os quatro Evangelistas: São João, São
Lucas, São Marcos e São Mateus. Os três, são os três
Patriarcas Arbão e São Jacó. E as duas são as duas
tábuas de Moisés que veio da arca de Noé. E uma é a
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pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me salva, que
me guarda de todos os meus inimigos. Que eles hoje
num me vê, nem me prende, nem me fere, e nem me
vence.
(6) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o senhor
quer? Diga-me seis. Seis, são os seis filhos bentos (círios
bentos) que lumiou o sepulcro de Jerusalém. As cinco
são as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que por ela
nos tem de ser salvado. As quatro são os quatro
Evangelistas: São João, São Lucas, São Marcos e São
Mateus. Os três, são os três Patriarcas Arbão e São
Jacó. E as duas são as duas tábuas de Moisés que veio
da arca de Noé. E uma é a pessoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que me salva, que me guarda de todos os
meus inimigos. Que eles hoje num me vê, nem me
prende, nem me fere, e nem me vence.
(7) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o senhor
quer? Diga-me sete. Os sete são sete sábios penitentes
que tá pedindo e rogando a Deus por mim. Os seis são
os seis filhos bentos que lumiou o sepulcro de Jerusalém. As cinco são as chagas de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que por ela nos tem de ser salvado. As quatro
são os quatro Evangelistas: São João, São Lucas, São
Marcos e São Mateus. Os três, são os três Patriarcas
Arbão e São Jacó. E as duas são as duas tábuas de
Moisés que veio da arca de Noé. E uma é a pessoa de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que me salva, que me
guarda de todos os meus inimigos. Que eles hoje num
me vê, nem me prende, nem me fere, e nem me vence.
(8) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o senhor
quer? Diga-me oito. As oito são os oito corpo santo... é
minha defesa. Os sete são sete sábios penitentes que tá
e pedindo e rogando a Deus por mim. Os seis são os seis
filhos bentos que lumiou o sepulcro de Jerusalém. As
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cinco são as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
por ela nos tem de ser salvado. As quatro são os quatro
Evangelistas: São João, São Lucas, São Marcos e São
Mateus. Os três, são os três Patriarcas Arbão e São
Jacó. E as duas são as duas tábuas de Moisés que veio
da arca de Noé. E uma é a pessoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que me salva, que me guarda de todos os
meus inimigos. Que eles hoje num me vê, nem me
prende, nem me fere, e nem me vence.
(9) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o senhor
quer? Diga-me nove. Os nove, são os nove coros de
anjos, que tá no corpo do céu, pedindo e rogando Deus
por mim. Os oito são os oito corpo santo... é minha
defesa. Os sete são sete sábios penitentes que tá
pedindo e rogando a Deus por mim. Os seis são os seis
filhos bentos que lumiou o sepulcro de Jerusalém. As
cinco são as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
por ela nos tem de ser salvado. As quatro são os quatro
Evangelistas: São João, São Lucas, São Marcos e São
Mateus. Os três, são os três Patriarcas Arbão e São
Jacó. E as duas são as duas tábuas de Moisés que veio
da arca de Noé. E uma é a pessoa de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que me salva, que me guarda de todos os
meus inimigos. Que eles hoje num me vê, nem me
prende, nem me fere, e nem me vence.
(10) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o
senhor quer? Diga-me dez. As dez, são os dez
mandamentos de Meu Senhor Jesus Cristo, que por Ele
nós é de morrer, e por Ele nós é de viver. Os nove, são os
nove coros de anjos, que tá no corpo do céu, pedindo e
rogando Deus por mim. Os oito são os oito corpo
santo... é minha defesa. Os sete são sete sábios
penitentes que tá pedindo e rogando a Deus por mim.
Os seis são os seis filhos bentos que lumiou o sepulcro
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de Jerusalém. As cinco são as chagas de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que por ela nos tem de ser salvado. Os
quatro são os quatro Evangelistas: São João, São
Lucas, São Marcos e São Mateus. Os três, são os três
Patriarcas Arbão e São Jacó. E as duas são as duas
tábuas de Moisés que veio da arca de Noé. E uma é a
pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me salva, que
me guarda de todos os meus inimigos. Que eles hoje
num me vê, nem me prende, nem me fere, e nem me
vence.
(11) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o
senhor quer? Diga-me onze. As onze são as mil onze
virgens que tá lá no corpo do céu (sic) e pedindo e
rogando a Deus por mim. Os dez, são os dez mandamentos de Meu Senhor Jesus Cristo, que por Ele nós é
de morrer, e por Ele nós é de viver. Os nove, são os nove
coros de anjos, que tá no corpo do céu, pedindo e
rogando Deus por mim. Os oito são os oito corpo
santo... é minha defesa. Os sete são sete sábios penitentes que tá pedindo e rogando a Deus por mim. Os
seis são os seis filhos bentos que lumiou o sepulcro de
Jerusalém. As cinco são as chagas de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que por ela nos tem de ser salvado. Os
quatro são os quatro Evangelistas: São João, São
Lucas, São Marcos e São Mateus. Os três, são os três
Patriarcas Arbão e São Jacó. E as duas são as duas
tábuas de Moisés que veio da arca de Noé. E uma é a
pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me salva, que
me guarda de todos os meus inimigos. Que eles hoje
num me vê, nem me prende, nem me fere, e nem me
vence.
(12) Meu anjo Custódio, o que o senhor sabe, e o
senhor quer? Diga-me doze. As doze são os doze após-
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tolos de Meu Senhor Jesus Cristo, que tá lá no corpo do
céu, e pedindo e rogando a Deus por mim. As onze são
as mil onze virgens que tá lá no corpo do céu e pedindo
e rogando a Deus por mim. Os dez, são os dez mandamentos de Meu Senhor Jesus Cristo, que por Ele nós é
de morrer, e por Ele nós é de viver. Os nove, são os nove
coros de anjos, que tá no corpo do céu, pedindo e
rogando Deus por mim. Os oito são os oito corpo
santo... é minha defesa. Os sete são sete sábios penitentes que tá pedindo e rogando a Deus por mim. Os
seis são os seis filhos bentos que lumiou o sepulcro de
Jerusalém. As cinco são as chagas de Nosso Senhor
Jesus Cristo, que por ela nos tem de ser salvado. As
quatro são os quatro Evangelistas: São João, São
Lucas, São Marcos e São Mateus. Os três, são os três
Patriarcas Arbão e São Jacó. E as duas são as duas
tábuas de Moisés que veio da arca de Noé. E uma é a
pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me salva, que
me guarda de todos os meus inimigos. Que eles hoje
num me vê, nem me prende, nem me fere, e nem me
vence.
(13) Meu Anjo Custódio, o que ocê sabe? O que o
Senhor quer? Diga-me trêze. As treze são as treze varas
de Israel... quanto diabo pr’as prefundas do inferno.
Me vale, meu anjo Custódio, me vale as treze varas de
Israel... por todos os séculos, dos séculos, amém.
Informante: José Rodrigues Pereira
Araçuaí (MG),1980.
Finalmente, a terceira parte é destinada aos “Textos auxiliares”. São
seis: Ecumenismo, Ortodoxia, preconceito e sincretismo,
Congado: origens e identidade; Cultos afro-brasileiros: a busca
de uma teologia pluralista, União na diversidade, e Decálogo
ético. Nessa parte Frei Chico exibe a pedra de toque para o exer-
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cício de atenção e compreensão da religiosidade popular e o
sentido da religião num mundo cada vez mais secularizado.
Lembro-me imediatamente da obra Em que creem aqueles que
não creem na qual se estabelece um dos diálogos mais encantadores a partir de Umberto Eco e Carlo Maria Martino. Carlo Maria
era também jesuíta e chegou ao cardinalato.
Dicionário da Religiosidade Popular, Cultura e religião no Brasil é
a obra máxima de Frei Chico. Chamou-se originariamente
Abecedário da Religiosidade Popular até que um editor ciente
dos valores do mercado editorial recomendou o título que consagra essa obra em livrarias.
Foram quarenta anos de atenção para as práticas populares de
todos os ramos religiosos existentes no Brasil. Isto resultou em
8.500 verbetes e a edição dos assuntos em 1100 páginas em corpo 10, o que significa que a obra poderia ser apresentada com o
dobro de páginas.
A obra tem inúmeros objetivos. Como dicionário, é recurso para
consultas, mas Frei Chico quis levar essas consultas mais longe.
Seu propósito é que cada verbete desperte os consultentes para
a pesquisa. Desse modo, são apresentados 8500 temas de pesquisa. Orientado por este objetivo, o leitor encontrará mais de 3
mil notas de rodapé inseridas como registro da bibliografia básica necessária ao aprofundamento preliminar do assunto.
O maior cuidado do autor foi de procurar uma editora que não
estivesse ligada a nenhum credo, ou seja, não confessional. Encontrou-o na cidade de Curitiba, estado do Paraná e a obra recebeu o selo de “Nossa Cultura” com garantia de 3 mil exemplares
e a disposição do autor de percorrer o Brasil para cerimônias de
lançamento.
Foram percorridas cidades como Brasília, Rio de Janeiro, Aracaju,
Salvador, Araçuaí, Diamantina, Itabira, Belo Horizonte e muitas
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outras. No lançamento em Araçuaí foram adquiridos mais de
cem exemplares, feito jamais igualado em qualquer outro centro de porte metropolitano.
A Comissão Mineira de Folclore promoveu o solene lançamento
na Semana Mineira de Folclore do ano de 2013, nas dependências da FAFICH UFMG. Posteriormente a obra foi lançada também
na Faculdade de Educação da UFMG, na Biblioteca Pública do
Estado de Minas Gerais e na Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais.
A Comissão Mineira de Folclore se esforçou também por viabilizar
um lançamento pomposo na cidade de São Paulo. Nosso sempre
companheiro Antônio Carlos Correa imaginou um evento à altura do maior centro metropolitano da América Latina. Imaginou
mais, esgotar o restante da edição numa única noite em São
Paulo. Infelizmente, não obteve o apoio necessário. A editora
não ousou bancar os investimentos necessários para coroar o
programa de êxito pleno.
Este é o Frei Chico que nos orgulha.

Frei Chico em visita à Holanda, 2014
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Carlos Felipe de Mello Marques Horta; jornalista
e folclorista das noites de lua cheia.
José Moreira de Souza
Era o ano de 1971, mês de julho, tempo de Festival de Inverno da
UFMG. Um certo sociólogo havia sido encaixado no quadro de
assessores do Conselho de Extensão da UFMG, logo após o fechamento do Centro de Estudos Mineiros como órgão da estrutura suplementar da Reitoria.
Dirigia o Conselho de Extensão, na qualidade de Diretor Executivo, o Professor Rubens Costa Romanelli, o qual decidira criar
na agenda do Conselho as Semanas de Folclore da UFMG. A de
1971 seria a terceira da série. Foi também a última.
O dito sociólogo foi convocado ao gabinete do professor
Romanelli quando recebeu a incumbência de organizar a coordenar a III Semana de Folclore da UFMG.
Pergunta: o que tal sociólogo sabia disso? Especialmente, o que
sabia de organização de eventos?
Resposta: Nada!
Contava, porém, com uma pessoa de referência, o professor Saul
Alves Martins, secretário executivo da Comissão Mineira de Folclore e, então, chefe do departamento de Sociologia e Antropologia da FAFICH. Contava também com o competente serviço de
comunicação da Reitoria, chefiado pelo jornalista Plínio Carneiro, o promotor cultural Júlio Varela e com a disposição fora do
comum de Fábio do Nascimento Moura, chefe do gabinete do
Reitor.
Vale a pena comentar, ainda que rapidamente, as marcas desses
personagens. Saul era membro fundador da Comissão Mineira
de Folclore, professor de Antropologia IV no curso de Ciências
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Sociais e arcava com o ônus de carregar nas costas a ideia de um
“museu de folclore” e apoiando sempre o professor Aires da
Mata Machado Filho, idealizador da Comissão Mineira de Folclore.
Plínio, da Assessoria de Comunicação, divulgava para a imprensa os releases de todas as promoções da Universidade as quais
eram prontamente aceitas pelos órgãos da imprensa sem receberem nem mesmo nova redação. Plínio se projetou também
com um dos fundadores da Banda Mole que animava a rua da
Bahia uma semana antes do início do Carnaval.
Júlio Varela era o “pé de boi” do Festival de Inverno e gerente
do Teatro Marília com elevada permeação no meio artístico de
Minas Gerais.
Fábio Nascimento Moura era o criador do Festival de Inverno
que se tornou ícone da extensão universitária, programa imitado em todo o Brasil. Fábio pensava a Universidade a partir do
Festival de Inverno.
Cabe ainda ressaltar a figura do professor Rubens Costa
Romanelli, linguista ímpar, projetava elaborar o Dicionário
Etimológico das Línguas Indo-europeias cuja obra lhe consumiria pelo menos três longas vidas. A tese de livre docência desse
mestre abrangendo 500 páginas tinha como título Do fonema N
[ene] nasal no Indo-Europeu e no Sânscrito. Romanelli publicou
alguns verbetes iniciais - letra A – em edições da Revista Kritérion
e deu a lume na Revista da Universidade Federal de Minas Gerais
– 1968-1969 – interessante artigo focado no verbete “Os nomes
de Deus no indo-europeu e no semítico” para o qual o autor
perquiriu 40 línguas. O maior sonho de Romanelli foi o de incentivar a universidade a criar uma “Associação de Jovens Cientistas
– AJOCI”, ainda em ensaio até os dias atuais.
Pois bem, rodeado de figuras de proa como os citados acima, o
tal sociólogo era puro capiau do mato. Eis, porém, que inespera-
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damente, comparece certo dia, na sala do Conselho de Extensão
um jornalista acompanhado de uma comissão do que se chama
hoje “mestres da cultura popular”. Chamava-se Carlos Felipe;
havia criado no jornal “Estado de Minas” a Editoria de Pesquisa
e ministrava aulas na Universidade Católica de Minas Gerais.
Desse encontro, seguido de inúmeros outros, resultou a seguinte programação para a III Semana de Folclore da UFMG.
Período: 15 a 22 de agosto. Promoção, Patrocínio e Coordenação: Conselho de Extensão da UFMG. Participação:
Diários e Emissoras Associados. Secretaria de Estado da
Educação, Secretaria de Estado da Cultura, DER MG: Estação Rodoviária, Sindicato de Transportes de Passageiros
de Belo Horizonte, Penitenciária Agrícola de Neves, Conservatório de Música da UFMG, Conselho Estadual da
Federação Espírita Umbandista, Faculdade de Filosofia
de Belo Horizonte.
Finalidades: Pesquisar, Conhecer, Dinamizar, Cooperar ,
Aproximar.
Programa: dia 15 de agosto; 14 horas – Bairro São Marcos
– Levantamento de mastro e saudação à Senhora do Rosário, pelo terno do Capitão Joaquim Cirilo. Congado.
Dia 16; 18 horas – Estação Rodoviária de Belo Horizonte:
Abertura da Exposição de Artesanato Mineiro, mostra
autêntica. Colaboração da Penitenciária Agrícola de Neves; Museu de Artesanato do Curso de Ciências Sociais
da FAFICH-UFMG; Prefeitura Municipal de Gouveia e de
Pará de Minas; Fazenda do Rosário e Centro de Artesanato de Nova Lima.
20:00 horas – Teatro Marília – Noite do Circo – Programa
variado com artista de circo. Ao final: Comédia: “A menina Virou”.
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Dia 17; Terça Feira – 20:00 horas – Teatro Marília –
Umbanda e Candomblé ao Vivo. Dança de Marinheiro:
pelo grupo de Ildeu Amaro e Dorico. Chula de Santo: Grupo de Miguel Ângelo do Rosário.
Dia 18; Quarta feira – 20:00 horas – Conservatório de
Música da UFMG: Noite da Música Folclórica. Música folclórica inédita.
Dia 19; Quinta feira – 20:00 horas - Conservatório de Música da UFMG – Ciclo de Debates: “Medicina Popular” –
Diagnóstico e Cura.
Dia 20; Sexta feira – 20:00 horas - Conservatório de Música da UFMG – Ciclo de Debates: “Medicina Popular” –
Medicina e Magia – Medicina Espiritual.
Dia 21 – Sábado – 19:30 horas – Lagoa da Pampulha – “Louvação a Iemanjá” – Cortejo de ônibus da Praça da Estação
até a Lagoa onde se farão oferendas a Iemanjá – Colaboração especial: Sindicato de Transporte de Passageiros.
Dia 22 – Domingo – 8:00 horas – Parque Municipal – “Manhã no Parque”. Crianças dos Grupos Escolares de Belo
Horizonte. Apresentação de brinquedos e brincadeiras
de roda e capoeira. Colaboração dos palhaços de circo.
Patrocínio da Cia Alterosa de Cervejas.
15:00 horas – Parque de Exposição da Gameleira – Salva
de 21 tiros – Banda de Música da Polícia Militar de Minas
Gerais – Cavalhada de Raposos, lembrando as antigas
lutas entre mouros e cristãos.
Diretor do Conselho de Extensão: Professor Rubens Costa Romanelli.
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Planejamento, coordenação e execução: Jornalista Carlos
Felipe, Sociólogo José Moreira de Souza, Folclorista Saul
Alves Martins, Estagiário de Sociologia Hervê de Melo.
Além dessa programação foram abertas inscrições para escolas
estaduais interessadas em conversar sobre folclore. Interessaram-se algumas de Belo Horizonte e de Contagem.
Curiosidades. Não se mencionou o nome da Comissão Mineira
de Folclore. De fato, a Semana de Folclore da Comissão Mineira
de Folclore recebeu o patrocínio da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, contou com inúmeros espetáculos sob coordenação
da senhora Maristela Tristão.
Sobre a coincidência de duas semanas de Folclore, Mari’Stella
Tristão se pronunciou em sua coluna no jornal Estado de Minas
lembrando que a Universidade criava o que já havia sido criado:
Duas entidades comemoram em Belo Horizonte a Semana de Folclore. (...) Em Belo Horizonte, a Semana de Folclore não é uma promoção recente, tão pouco de três
anos atrás. [Esta farpa era dirigida à UFMG que promovia a III Semana de Folclore] Para quem não conhece os
antecedentes, vale a pena esclarecer que, em 1965, durante o governo Magalhães Pinto, a Secretaria do Trabalho e Cultura Popular, então dirigida pelo dr. Jenner José
de Araújo, promoveu a 1ª Semana de Folclore, instituída
pelo decreto nº 8.307, de 13 de maio de 1965, assinado
pelo senhor governador do Estado. Em 17 de agosto do
mesmo ano, o então presidente da República, marechal
Castelo Branco incorporava a data ao calendário nacional, pelo decreto nº 56.747.
A Primeira Semana
Nelson Figueiredo, chefe do Departamento de Cultura
Popular daquela Secretaria, o coronel-folclorista Saul
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Martins e a autora desta coluna compunham a equipe
criadora e coodenadora de um programa que foi cumprido durante uma semana, de 16 a 22 de agosto, intitulada
“1ª Semana Mineira de Folclore” e que constou de conferências proferidas pelos professores Aires da Mata Machado, Saul Martins, Edson Carneiro e Renato Almeida.
Espetáculos de danças folclóricas, desfile de 2.000
congadeiros, dramatização de episódios evocativos da
escravatura, exposição de artesanato, inédita em Belo
Horizonte, tudo foi feito naquela semana. A promoção
culminou com a criação do Museu de Arte Popular, pelo
decreto nº 8.474 de 2 de julho de 1965, cuja direção foi
entregue ao professor Saul Martins. Um pequeno acervo
foi inaugurado na Biblioteca Pública Estadual (local das
comemorações) em salão especial. Um desfile maior que
o de domingo passado [Mari’Stella se refere à cerimônia
de abertura da Semana de Folclore promovida em 1971]
(mais de dois mil congadeiros), foi assistido pelo governador Magalhães Pinto, autoridades civis e militares e
pela população da Capital, em frente ao Palácio da Liberdade. (...) Foi esta a 1ª Semana Mineira de Folclore realizada em Belo Horizonte e que constituiu um dos pontos
altos do calendário de 1965.
[Mais à frente, sob o título de “O Turismo no Estado”, a
autora comenta:] Em 1966, 67 e 68 coube ao Conservatório Mineiro de Música [Atual Escola de Música da UFMG]
festejar o dia do Folclore. [...] Infelizmente, o tempo passa e as coisas mudam. O Departamento de Cultura Popular da Secretaria do Trabalho foi extinto pelo governo seguinte. O acervo de artesanato do Museu ‘extinguiu-se’
também por encanto e a coisa voltou à estaca zero, ficando somente o decreto de criação.
Mari’Stella recorda ainda o pioneirismo da Comissão Mineira de
Folclore na criação da “1ª Feira Livre de Artesanato”, a participa-
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ção nos Festivais de Inverno de Ouro Preto para se deter na
programação da VII Semana Mineira de Folclore:
Ao assumir a Superintendência de Turismo da Prefeitura
de Belo Horizonte, em fins de março deste ano [1971], o
Sr. Clementino Viana Dotti elaborou um programa de realizações que se iniciaria com a Semana de Folclore, esta
que ora transcorre com o apoio e incentivo das autoridades civis e militares, do clero e do povo de Belo Horizonte.
O programa da Superintendência de Turismo da Prefeitura foi aberto com uma missa campal na Praça da Liberdade, um espetáculo religioso e artístico inédito em Belo
Horizonte. Celebrada pelo arcebispo dom João de Rezende
Costa, a cerimônia contou com a presença do governador Rondon Pacheco, do prefeito Oswaldo Pierucetti, de
autoridades civis e militares e um público incontável, que
não escondia seu entusiasmo. Em seu sermão, o
celebrante lembrou que a missa supera o folclore, mas
está a ele incorporada, pela presença de Deus na arte,
seja no artesanato, ali exposto, ou nos gestos puros, na
alegria e na fé da gente simples dos congados. A importância do acontecimento revela-se também nas palavras
do renomado folclorista Saul Martins, que assim se expressa: “A grandiosidade da celebração inaugural, cativando e entusiasmando o povo, bastaria para enaltecer
e prestigiar o Dia do Folclore, bem como para qualificar o
alto nível da promoção”.
Após mostrar a grandiosidade da promoção patrocinada pela
prefeitura, a autora contrasta a diretriz do programa das duas
semanas:
Mas as “semanas” continuam, cada entidade com seu
programa, porque cada uma pode e deve prestar contas
de suas obrigações, segundo seus interesses específicos.
A Universidade, pelos aspectos didáticos e a Prefeitura,
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pelas realizações turísticas. [É bom ler isto mais de uma
vez.}
A Semana de Folclore, promovida pela Superintendência
de Turismo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
prossegue com seu programa, tranquilos os seus
organizadores, pelo êxito alcançado e pelo prestígio de
haver realizado em Belo Horizonte as primeiras manifestações públicas sobre o tema, já pelos idos de 1965.
Em seguida, a autora anuncia a programação que ocupará o dias
21 e 22 de agosto de 1971:
Para encerrar teremos, hoje, a apresentação de conjuntos de serestas de Montes Claros e Diamantina e os
“Madrigalistas” de Belo Horizonte, às 22:00 horas em frente à igreja de São José. Amanhã, no Salão de Festas do
Minas Tênis Clube, será realizada a Sessão Solene de encerramento, com uma conferência do folclorista de São
Paulo, Alceu Maynard Araújo e recital de músicas folclóricas pela consgrada artista Maria Lúcia Godoy.

A Semana da UFMG contou com uma verba votada pelo Conselho de Extensão no valor de R$3.000,00, os quais foram utilizados para gratificar o engenheiro de som e iluminação do Teatro
Marília, aquisição de tecidos para vestir os componentes da cavalhada de Raposos, transportar os animais em um vagão da Estrada de Ferro Central do Brasil até a estação do Carlos Prates, e
o pernoite de dois cavaleiros incumbidos do retorno dos cavalos
no dia seguinte.
Sem a iniciativa de Carlos Felipe, a programação seria muito mais
modesta. Esse empreendimento teve dois resultados de longo
alcance. O primeiro deles foi a introdução de novos membros
para comporem a Comissão Mineira de Folclore. Carlos Felipe,
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Lázaro Francisco da Silva e José Moreira de Souza. O segundo se
deu no desdobramento do Ciclo de Debates “Medicina Popular”, do qual resultou o “Segundo Ciclo de Debates” ocupando a
Semana da Ciência e da Cultura, no mês de novembro; o Seminário sobre Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar, ocorrido
em fevereiro; encontros regulares da equipe para preparar o
Curso de Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar, programado
para os meses de maio e junho e, finalmente, o Seminário Experimental de Contrastação dos Objetos de Elaboração das Ciências Humanas.
Mesmo, necessitando de aprovação da Polícia Federal, o programa cresceu e mereceu cobertura da imprensa nacional. O Jornal
do Brasil destacou um jornalista para fazer a cobertura diária do
Segundo Ciclo de Debates e dedicou o Editorial da edição de
Domingo para a importância do acontecimento, o qual colocava
juntos na mesma roda de conversa professores da Faculdade de
Medicina, dos cursos de Psicologia, Ciências Sociais, Filosofia,
Pedagogia, Veterinária, Farmácia, Enfermagem e Ciências Econômicas, ao lado de raizeiros, pais de santos, benzedores, médiuns espíritas, parapsicólogos e sacerdotes católicos.
O maior feito de tudo isso foi o estreitamento de amizades.
Miguel Ângelo do Rosário, apresentado por Carlos Felipe. Esse
“Pai de Santo” além de se tornar compadre, converteu-se no
maior interlocutor entre os estudiosos de Psicologia, sendo frequentemente procurado não apenas para participar das aulas
do curso, mas para aconselhar psicólogos. Um dos feitos desse
homem excepcional merece registro.
Uma aluna, hoje altamente conceituada em nível nacional e residente na cidade do Rio de Janeiro, iria prestar concurso para a
cadeira de Psicologia Social. Miguel jogou os búzios e afirmou:
no sorteio de pontos para a dissertação da prova escrita vai cair
o de número tal. Jogou novamente e declarou: e você é quem
vai decidir. Chegado o dia do concurso, a banca solicitou que um
dos candidatos se dirigisse à mesa. A fulana de nome S. F. foi a
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escolhida. Pôs a mão na cumbuca e saiu o mesmo número declarado pelo Miguel.
Tenho um segundo depoimento. O professor Pedro Galery sociólogo que participou da primeira pesquisa sobre Congado
em Minas Gerais – foi ter ao Miguel. Ele consultou os búzios e
não viu coisa boa. Não disse nada ao Pedro, a não ser o cuidados
que deveria ter com a saúde, mas confessou para mim: “A saúde
do Galery corre risco e é coisa muito séria”. Não se passaram
três meses e o corpo de Galery estava exposto no velório do
hospital São Lucas.
Carlos Felipe como jornalista ofereceu à Comissão Mineira de
Folclore todas as oportunidades para se tornar visível. Inúmeras
vezes, convidou membros da Comissão para rodas de conversa
na “Universidade Popular da Manhã” – um programa pioneiro
em todo o Brasil de iniciativa da TV Itacolomi.
Tão logo se tornou membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore, foi eleito como organizador e coordenador das Semanas
Mineiras de Folclore. Daí foi um passo para ser escolhido para
chefiar a chapa que sucederia o professor Saul Martins na presidência da Comissão.
A Comissão viveu sob sua presidência uma idade de ouro. Apoiado por Antônio de Paiva Moura, Felipe pode colocar inúmeros
programas em andamento e dar continuidade aos inaugurados
na gestão de Saul Martins: cursos, seminários, atendimento diário ao público estudioso, continuação do Centro de Informações
Folclóricas e da catalogação do Museu da Comissão Mineira de
Folclore que passou a ser denominado “Museu de Folclore Saul
Martins”.
Com essa experiência, Felipe tornou-se também um membro
permanente das subcomissões de Publicação e um dos
articuladores das chapas para se elegerem à Diretoria da Comissão, até o ano de 1995, tendo retornado à presidência no ano de
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2007. No período de certo distanciamento - 1995 - 2007 -, não
deixou de colaborar com as publicações.

A obra - O Jornalista
Como afirmei, em 1995, Carlos Felipe se cansou da Comissão
Mineira de Folclore. Cansou-se da Comissão, das reuniões, mas,
não do Folclore. Em retiro que durou até o ano de 2007, Felipe
escreveu e publicou muito e se tornou autor de referência nacional.
Sobre esse assunto, Felipe escreveu em publicação de 1997:
Recém-saído do Seminário Coração Eucarístico de Jesus e
começando a estudar Sociologia e Política, eu entrei no
Binômio, juntamente com uma turma de jovens que iriam deixar seu nome marcado na história do jornalismo
mineiro. Como tenho, até hoje, uma espécie de mania de
guardar material impresso, ler tudo que me cai às mãos e
arquivar aquilo que outras pessoas não dão valor, busquei meu espaço no jornal através de matérias de pesquisa jornalística. Eram matérias que exigiam, além da
busca natural do repórter, informações fundamentais em
livros, revistas, documentos e outras fontes. E foi assim
que surgiram reportagens como “Assim é a igreja em Minas”, “A umbanda e o candomblé”, esta última muito importante para mim, pois foi o início de uma pesquisa que
continuo desenvolvendo até hoje sobre os cultos populares e a cultura negra no Brasil. (...)
Com o fim do Binômio, fui convidado para organizar o
Departamento de Pesquisa do Diário de Minas e, posteriormente, do Estado de Minas. [“A pesquisa no Binômio”
in José Maria Rabêlo. Binômio – Edição Histórica. Belo
Horizonte: Armazém de Idéias / Barlavento, 1997, p. 176178]
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Vê-se que Felipe chegou ao Folclore pelo alto, o saber popular
contemplado, em primeiro lugar, segundo o interesse da grande
imprensa. Tive a oportunidade de dizer a ele, no momento em
que publicou Os cadernos de meu pai e de minha mãe que nessa
obra ele revelava seu DNA.
Note-se que a iniciação pública do autor acontece num órgão da
imprensa do “jornal que virou Minas de cabeça para baixo”. Foi
tão para baixo que já em 1961, sua sede foi depredada por militares e, tão logo aconteceu a “gloriosa” de 1 de abril – celebrada
como 31 de março – de 1964, o Binômio não pode mais circular. O
Binômio era um jornal tão ousado que, era colocado em banca
exclusiva na Avenida Afonso Pena, com uma caixa de coleta ao
lado e a mensagem: “O Jornal que vende a si mesmo”.
Foi um começo para enfrentar outros tipos de jornalismo que,
como diz Mino Carta, o patrão é também chamado de jornalista.
Carlos Felipe teve a sorte de inventar o próprio nicho de mercado após se iniciar no Binômio. Editoria de Pesquisa, Editoria de
Ciência e Tecnologia, Caderno de Turismo. Essas editorias tinham tanto a marca de seu autor que a base da equipe era composta pelo irmão, Clóvis, e pela esposa Maria Helena Andrade –
parceria que lhe fez adotar Itabira como segunda terra natal -.
Até na coluna do “Tome Nota” ele chegou a encontrar saídas
para firmar sua autonomia. Juntamente com isto o DNA da música lhe garantiu projeção nas redes radiofônicas. Voltarei a isto
quando abordar a “Ordem do Porão”.
Juntando Sociologia Política da Faculdade de Ciências Econômicas com a prática do jornalismo focado na pesquisa, Carlos Felipe
esmiuçou Belo Horizonte e toda a Minas Gerais. Mas, como disse, será a partir de 1997 que nosso companheiro cuida de publicar obras de alcance nacional, entre as quais enumero três para
comentar apenas uma. Grande Livro do Folclore – 2000 -; Alegria
Alegria, as mais belas canções de nossa infância – 1999 -; Mais
Alegria Alegria, as mais belas canções de nossa infância – 2001-.
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Detenho-me no Grande Livro do Folclore – sucesso absoluto em
todo o Brasil com reiteradas edições -. A primeira edição é a
mais bem cuidada. A editora “Leitura” satisfez todos – ou, talvez, a maioria – dos caprichos sonhados pelo autor. Um desses
caprichos se mostra presente nas duas obras que não irei comentar Alegria, Alegria. Refiro-me à inclusão de um CD com
músicas selecionadas de cada uma das macrorregiões geográficas do Brasil – em média, cinco por região. Imagino a satisfação
mesclada de insatisfação de Felipe nessa peripécia de contar
com apenas cinco músicas para serem consideradas “típicas”. O
maior motivo de tortura se funda no acervo musical adquirido
ao longo do tempo, algo como 70 mil discos gravados com emprego das mais variadas tecnologias e rotações. Imagino mais;
fazer coincidir as delimitações geográficas das macrorregiões
com a diversidade de suas configurações. Mas, enfim, há que
fazer escolhas diante das opções. No caso específico, manifestase a “boa vontade” de uma editora de porte nacional, atenta
para o mercado cultural e ciente de que esse mercado necessita
de obras destinadas especialmente aos cursos superiores de
Turismo que se multiplicam nas universidades.
Para editar o Grande Livro do Folclore escolheu-se para elaborar
o projeto gráfico e desenhar as ilustrações o grande especialista
em Comunicação Visual, professor Maurizio Manzio, nascido na
Itália – Oh! Minas Gerais -. A obra tem inúmeros méritos. Examinada do ponto de vista do Mercado, é convite para se tornar
obrigatória nas salas de lazer das redes de hotelaria em qualquer parte do Brasil; é opção importante para ser adotada em
cursos de graduação em Turismo aos quais se destina em primeiro lugar; secretarias estaduais e municipais de cultura, turismo e educação, desde que estejam atentas para o que é relevante, necessariamente deveriam ter em seu acervo pelo menos um exemplar para consulta. Além disso, leitores em geral,
teriam grande proveito em horas de lazer para se deliciarem
com as viagens empreendidas refestelados em cadeiras de ba-
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lanço, redes nos alpendres, ou em confortáveis sofás
ergonomicamente construídos. Enfim, é obra de multiuso.
A oportunidade de uma obra para o público acadêmico já havia
sido examinada e discutida em reuniões da Comissão Mineira
de Folclore, nessa época; mas, o assunto não rendeu ações efetivas. Coube, portanto, a Carlos Felipe desenvolver o projeto
para dar sentido ao acervo “inútil” guardado no “Porão”. Com
efeito, 75 mil discos, 5 mil livros, 18 mil revistas e quatro mil
títulos de jornais desde que existe imprensa periódica no Brasil,
60 mil slides e negativos, aguardavam o momento de serem utilizados numa grande obra, sem desprezo às inúmeras obras
temáticas e de menor amplitude.
Insisto que O Grande Livro do Folclore somente poderia ser criação de um jornalista que fosse também professor de curso de
Comunicação e dedicado à pesquisa de interesse para a imprensa periódica. Imaginem um edital de algum órgão de fomento à
cultura determinando a qualificação dos concorrentes. O público não qualificado, imediatamente, acionaria o Ministério Público com o seguinte argumento: “Só existe uma pessoa com
esta qualificação. É Carlos Felipe. Para que foi publicado esse
Edital de cartas marcadas?” O advogado de um possível Sindicato de Escritores argumentaria alegando favorecimento e, talvez
o juiz viesse a anular o Edital, e obrigasse o órgão de cultura a
publicar novo edital no qual constasse apenas o objeto, o prazo
de cumprimento e que a obra seria criação de um único autor.
Resultado; novamente haveria apenas um candidato, o mesmo.
Fez-se Justiça.
Em primeiro lugar, o jornalista. O Grande Livro do Folclore é obra
de jornalista. Cada assunto é apresentado visando diretamente
a um leitor bem construído, abrangendo um espectro preciso.
Por ser obra de jornalista, a obra não se estende em enumeração e discussão de conceitos e definições. O “povo sabe o que é
folclore”, portanto, para isso, são destinadas duas páginas incompletas. Em segundo lugar, não se trata de um jornalista
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tarefeiro; aquele quase office-boy – pau mandado do editor –
que cumpre o que é da pauta no menor tempo possível e com o
menor esforço possível. É um jornalista professor de Comunicação. Esta é uma grande diferença. O autor quer se comunicar;
portanto, sabe interagir com o leitor.
Sabemos, igualmente, ser impossível, sintetizar em um
livro apenas a cultura de um povo. (...)Acreditamos que
este trabalho busca sintetizar um Brasil em sua cultura
viva, a do povo, permitindo uma consciência maior de
sua realidade, abrindo espaços para um melhor entendimento de nossa estrutura como povo e como nação, estimulando um desejo ainda maior de conhecimento sobre o que fomos, somos e podemos ser.
O profissional de comunicação está sempre atento aos ruídos
contidos na mensagem. Felipe alerta logo na página introdutória:
Seguiu-se, para sua elaboração, a divisão oficial do país
em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e CentroOeste. Do ponto de vista cultural, é questionável essa divisão.
Com esse pragmatismo jornalístico, o autor dispensa o leitor de
conversas com Fernando Azevedo, A Cultura Brasileira ou Manoel
Diegues Júnior Regiões Culturais do Brasil nem os menciona na
Bibliografia Geral.
A essas qualidades se acrescenta a terceira: dedicado à pesquisa
de interesse para a imprensa periódica. Ela perpassa toda a obra,
mostra-se no Sumário que é exposto antes da leitura por região,
no plano de redação de apresentação de cada região, e na Bibliografia selecionada por regiões.
Escolho como exemplo para o leitor a Região Sudeste. Sumário:
Aspectos gerais e diferenciação, Litoral, Clima, Rios, Demografia,
Minas, Esmeraldas, Civilização do Ouro, Civilização do Café. Chico
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Rei. Mitologia. Lendário. Personagens. Folguedos. Danças. Cancioneiro. Culinária. Religiosidade. Medicina Popular. Crendices.
Linguagem. Artesanato.
Não impõe um esquema igual para todas as regiões. Apenas o
que houver de comum entre elas será recorrente. Por exemplo
a atenção para a “Civilização do Couro”, “Zumbi” cabem ao Nordeste. Artesanato, Medicina Popular, Mitologias se diversificam
conforme a região. Do mesmo modo, a Bibliografia é apresentada por regiões, excetuadas as “Publicações”. É apenas nessa
parte de “Publicações” que faço uma ressalva. Felipe enumera
publicações de alta relevância para o estudo de Folclore regional, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, a Revista
Brasileira de Folclore e omite a Comissão Mineira de Folclore. É
verdade que Felipe estava cansado da Comissão Mineira de Folclore, mas não compreendo que estivesse de “mal” – delém,
delém, fiquei de mal, nunca mais fico de bem -. Somente compreendo a omissão alegando o habitus de jornalista. Com efeito, no jornal Estado de Minas seus proprietários proibiram mencionar o nome do Governador Newton Cardoso durante todo
seu mandato. Recentemente, uma jornalista destacada para me
entrevistar sobre o relatório da pesquisa “Atenção às Pessoas
com Deficiência”, logo me informou: “este assunto não é de interesse. Nada que possa prejudicar minimamente a imagem do
governo atual – Aécio Neves / Anastasia – merece atenção dos
editores”. Compreendo.
Contudo, isto não tira nem um pouco o mérito da obra. A única
consequência foi de o leitor não tomar conhecimento de nossa
existência; não dos assuntos abordados com toda competência.
Destaco finalmente, a importância de O Grande Livro do Folclore
para além do leitor desenhado no plano editorial. É uma obra
que deveria ser manual para elaboração de políticas de cultura,
no âmbito nacional, regional, estadual e municipal. Com efeito,
muito mais do que produto, cultura é processo. Como tal a configuração espacial é componente da maior relevância para um
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política cultural consequente. Sem as relações que exigem a
prática do saber fazer, representar, interpretar, cultura torna-se
um conceito abstrato. Ninguém melhor do que um jornalista,
professor e pesquisador explicita tão bem essa necessidade.

A ordem do Porão
Imagino que, por volta de meados dos anos setenta, Carlos Felipe
adquiriu um lote em área que se tornou para ele e a família o
mirante de Belo Horizonte e da Região Metropolitana. Não foi
no bairro das Mangabeiras; foi do outro lado, em região denominada Ressaca pelo PLAMBEL – Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -. O nome tinha a ver com um dos
primeiros loteamentos que surgiram nos anos quarenta após a
construção da Pampulha como espaço privilegiado do lazer metropolitano. Cidade Jardim Balneário era o nome elegante do
“Balneário da Ressaca”. Nessa febre de localização nobre, empresas imobiliárias parcelaram bairros como Glória, Ipanema,
Dom Bosco, Novo Progresso, entre outros. Carlos Felipe escolheu o Glória. Glória na parte mais elevada para ter uso pleno de
toda glória.
O lote, além de situar-se na parte mais elevada, tinha como marca
adicional posicionar-se na esquina. Coisa muito valorizada. Valendo-se da declividade, construiu-se a casa no plano da rua e
um amplo porão, com algo como 120 ou 180 metros quadrados.
Surgia neste momento o Porão do Carlos Felipe. Contrariamente a se tornar local de despejo, o porão elevou-se à nobreza. Em
primeiro lugar, Felipe organizou o acervo documental. As já referidas dezenas de milhares de discos, de recortes de jornais,
ou de edições completas, revistas, livros e cachaça para todo
mundo não perder a oportunidade de passar pela Ressaca impunemente.
A boa localização do imóvel favoreceu também a expansão do
porão para a rua. Felipe e Maria Helena, juntamente com os
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filhos que cresciam passaram a promover festas populares – folclóricas – juninas, carnavalescas, natalinas. Casa, rua e vizinhança se confundiam. Ao mesmo tempo, o Porão se tornou sede de
uma ordem informal “A Ordem do Porão”. Ali se reúnem músicos, radialistas, escritores, estudiosos, povo. É o centro cultural
de Minas Gerais – o centro da Glória – contrariando quem imagina que o corredor cultural da praça da Liberdade é o máximo da
síntese de Minas, que “cultura” é saber de abelha, mais do que
de formiga.
Foi do Centro Cultural do Porão da Glória que vieram à luz as
obras Minas ao Luar , “Seresta ao Pé da Serra, “Noites Mineiras,
Tempos de Capetinga, Alegria Alegria, Mais Alegria Alegria, O
Grande Livro do Folclore, Quadrilha-Teatro, Poema e Dança, Projeto Seresta, “Amar Drummond”, José Marti-Versos Sinceros,
Profissão de Fé, Algumas Razões das Muitas para Amar Itabira,
Alma Brasileira,A Música e a Sonoridade em Guimarães, Folclore e Cidadania, Vai de Trem, Imagens da Alma Mineira e Théo
Azevedo.
Cheio de música, Felipe editou dezenas de CDs, a maioria para
presentear amigos e frequentadores do Porão. Seresta de Rua,
Minas ao Luar, Violeiros do São Francisco, Alegria Alegria, Mais
Alegria Alegria, Canções do Folclore Brasileiro, Dona Lia e Dona
Chicota- Modinhas Antigas, Dona Lia e Dona Chicota – As Mais
Belas Modinhas, Minhas Preferidas, As Serestas das Ruas Mineiras, As Mais da Seresta ao Pé da Serra, Lágrimas ao Luar, Hinos à
Alma Brasileira, Um Violão e Três Muléques, Poesias e textos de
Carlos Felipe, Modinhas e cantos com Dona Lia e Dona Chicota.

O animador Cultural
Minas há que reconhecer o legado que Carlos Felipe lhe tem
oferecido como animador cultural. Ele conhece as grandes aglomerações como ninguém. Sabe da importância dos meios de
comunicação de massa com saber privilegiado; mas sabe principalmente do efeito massificante desses meios. Minas ao Luar,
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Seresta ao pé da Serra são presenças marcantes que existem
graças à teimosia de Carlos Felipe – que moço teimoso -. Carnaval, Festa Junina e Folias de Reis são suas paixões, mas com a
insistência de promover a sociabilidade em momento em que a
multidão massificada é comandada para se tornar solitária e
perigosa.
A cidade metropolitana é marcada por algumas insistências teimosas de Carlos Felipe. A Umbanda e o Candomblé devem registrar créditos a ele materializados no monumento a Iemanjá,
na Pampulha e na Praça do Preto Velho. Na divulgação dos forrós
alegres em confrontação com os sedutores bailes funk.
Homem da mídia, Felipe entende o viver na cidade em transformação e cuida de conversar sobre identidade como discurso da
prática. Uma das coisas de que Carlos Felipe mais detesta é a
conversa eivada de academicismo. Não fosse a amizade, ele já
teria banido este autor do acesso ao Porão.

O código genético
Para finalizar esta conversa, volto para Os cadernos de meu pai e
de minha mãe.
O inocente Carlos Felipe veio ao mundo no dia 16 de setembro
do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil e novecentos e quarenta, no povoado de Santa Cruz das Areias. Filho de
Oriosvaldo de Melo Horta - seu Dê - e dona Maria Horta – Dona
Lia -, teve ainda mais seis irmãos. Onde fica Santa Cruz das Areias? Ele sabe e o mundo saberá a partir dele.
É Fortaleza de Minas. E onde fica o município de Fortaleza de
Minas? A leitura dos Cadernos informa. Fica lá perto da divisa
com o estado de São Paulo, na região de influência de São Sebastião do Paraíso e Jacuí, na bacia do Rio Grande.
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A leitura dessa obra decifra o código genético do saber viver de
Carlos Felipe. A casa em festa. Dona Lia e os irmãos festejando e
cantando, reunindo amigos e vizinhos no bairro Caiçara em Belo
Horizonte.
O código preceitua: reunir, conversar, cantar. Valorizar o saber
popular, o congado, a folia de reis, saber festejar. Viva a vida.

Carlos Felipe e seu fardão acadêmico na cadeira 34
Hermes de Paula
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Antônio de Paiva Moura – promotor do
acesso à informação
José Moreira de Souza
O movimento dos folcloristas deve conceder a Antônio de Paiva
Moura um lugar especial. É disso que trato neste artigo em que
apresento nosso companheiro de Comissão Mineira de Folclore.
Para falar de nosso companheiro Moura, obrigo-me a falar de
História enquanto movimento. E ao dizer de movimento, coloco
no centro a Arte.
A obra de Antônio de Paiva Moura encontra sua síntese em dois
livros, América Latina: fatores ideológicos na colonização (2007)
e Violência no mundo, ontem e hoje: uma visão interdisciplinar
(2009). As duas obras exibem as questões mais insistentes desse autor como professor e militante da História da Arte.
Justifico a afirmação do “lugar especial”. É possível que o leitor
questione: qual a novidade de abordar a História enquanto movimento? História não é sempre história de movimentos? Entendo que deveria ser assim, mas, tanto a mim, quanto ao Moura
incomodam certas abordagens da história que visam a fixar instituições para justificar o poder, e deixam de lado exatamente o
que uma abordagem histórica promete: compreender a constante transformação das instituições que consagram o poder.
Tive oportunidade de me aproximar dessa interpretação ao redigir o prefácio de América Latina:
A peripécia de Antônio Moura – pesquisador atento
de documentos históricos – é a de aliar o pesquisador ao
professor de História da Arte. Talvez uma afirmação
possível, que ajude o leitor em todo o percurso, seja que a
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Arte se faz contra a História, por mais que o Artista queira
se submeter a um código de criação. Daí, a impossibilidade
de uma História da Arte. A Arte resiste à Ideologia.
Ideologia é mais uma palavra chave da construção
artística do autor. Ideologia é o Ser imitando o Mito. Ela
opera em lugar do Real e faz os Diógenes andarem
apressados para mostrarem que o Real é movimento.
Eu gostaria de solicitar do leitor uma atenção muito
especial para as seis páginas da Introdução. Peço mesmo
que, ao final de cada capítulo, retorne à Introdução. Nelas,
Moura diz do caminho percorrido, com uma promessa de
percurso.
Atento à interpretação dos documentos e a
documentar a produção artística datada, Moura explicita
as chaves do fazer história contra a ideologia, por mais
que as obras de Arte glorifiquem o agora do passado.
Quero acreditar que os professores e os alunos que
estudam História, mas que também querem examinar
criticamente o fazer dos historiadores, serão muito
estimulados com a leitura de América Latina: fatores
ideológicos na colonização.
Penso que este livro poderia ter como subtítulo: Contra
a Didática da História.
Em síntese, documentar é esforço de registrar instantes de
movimentos e narrar é peripécia de explicitar movimentos em
segundo plano. O movimento real se perde no próprio
movimentar. Para algo existir como movimento deve conceder
lugar de honra à criação que não é outra coisa senão Arte.
Conceituada Arte como Criação, há que conceder ao movimento
a prioridade sobre o que se fixa em permanências. Eis, portanto,
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a necessidade de compreender o outro lado da realidade social
humana. A Violência.
Violência é o império da fixação da atividade criadora, ao mesmo
tempo em que a violência se converte em arte na sociedade
moderna. “Os intérpretes e atores da vida política e social, no
mundo e em particular no Brasil, consideram que os atos de
violência são fruto do acaso. Para eles as desigualdades
econômicas, políticas e sociais, o autoritarismo que regula todas
as relações sociais, a corrupção como forma de funcionamento
das instituições, o racismo, o sexismo, as intolerâncias religiosas,
sexual e política não são consideradas formas de violência, isto
é a sociedade não é percebida como estruturalmente violenta,
e por isso, a violência aparece como um fato esporádico e
superficial. Desta forma, os agentes geradores da violência ficam
ocultos atrás das cortinas das ideologias”. (p.198)
Estou promovendo um diálogo entre as duas obras de síntese do
autor. Para compreender a História como movimento, Arte
assume lugar central, mas para compreender a História enquanto
continuidade é necessário compreender a Violência como força
de manutenção da ordem. A junção entre Arte e Violência faz
surgir a Arte da Violência, criação em movimento da tentativa
de reprodução das “desigualdades econômicas, políticas e
sociais”.
Violência é um nome encontrado por Moura para acompanhar a
criação artística resumida na relação entre dominação e denúncia.
Segundo esse autor a arte da violência e a arte criadora se
insinuam ambiguamente nos processos de dominação. Esse
assunto já comparece na obra publicada em 1983 com recursos
do próprio autor. História da Violência em Minas Gerais. Sobre a
relação entre violência e arte, afirma: “As instituições foram
implantando sistemas de segurança e projetando a violência
através desses. Desta forma, a violência esteve sustentada e
escondida no interior das instituições” (p.10)
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A perspicácia do autor no exame das exibições artísticas como
arte da violência se explicitam em análises como esta em que
comenta uma das maiores festas barrocas inspiradoras do
Festival de Inverno criado pela UFMG como modelo da Festa
Total:
O Santíssimo havia, provisoriamente, sido
colocado na Igreja de N. S. do Rosário dos Pretos,
aguardando o adiamento da construção da Igreja
de N. S. do Pilar, dos portugueses. Não poderiam,
de forma alguma, escolher a Igreja de N. S. da
Conceição, de Antônio Dias, de vez que esta matriz
localizava-se no bairro dos paulistas, o que
poderia equivaler a uma concessão de projeção
social e política. (...) Quando foi possível transladar
o Santíssimo para a Igreja de N. S. do Pilar, a festa
foi preparada com o máximo de cuidado. Foram
diversos dias de desfiles religiosos, civis e militares
que traduziam a completa satisfação dos
portugueses pelo bem da imensa produção. (...)
O Triunfo Eucarístico foi uma demonstração de
poder dos emboabas sobre os paulistas (p.28).
A abordagem da Cultura na República Velha irá insistir na
Violência como Arte nos hábitos mineiros; bandas de música
para alimentar rivalidades locais, o carnaval com sua herança no
combatido entrudo, a queima, a malhação e o testamento de
Judas do sábado da aleluia, a fraude rotinizada “sem conto do
vigário”.
Violência, arte e movimento estão no cerne da participação de
Antônio de Paiva Moura como membro da Comissão Mineira de
Folclore e os principais depoimentos sobre seu poder de doação
vêm dos registros de Saul Martins.
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Saul informa que no dia 7 de maio de 1982 foi criada uma
Assessoria Administrativa confiada a Antônio de Paiva Moura. É
também da pena do mesmo Saul que nos veio mais este registro:
É grande a dívida da CMFL para o professor Wilson
Chaves, que deu ênfase à cultura popular em sua
administração e prestigiou sobremaneira os folcloristas.
Seu entusiasmo e extrema dedicação à área culminaram
com a entrega à Comissão Mineira de Folclore de um
conjunto de salas da Rua dos Carijós, nº 150, 6º andar
acontecimento que se realizou em 12 de maio de 1982,
por intermédio da Secretaria de Governo, bem assim como
a criação e instalação, no mesmo dia e local, do Centro de
Informações Folclóricas, antiga aspiração da
Comunidade, principalmente o grupo estudantil. De fato,
havia um crescente interesse em Minas Gerais, de resto
em todo o mundo, pelas manifestações da cultura
popular tradicional. Sucedia que o estudante ou a pessoa
interessada não sabia aonde ir ou a quem recorrer para
obter o dado confiável acerca de tais ocorrências. Significa
dizer que a Comunidade reclamava a criação e instalação
de um Centro de Informações Folclóricas. Sua
inauguração veio, pois, atender a uma necessidade social,
preencheu um vazio no sistema de educação e ensino em
nosso Estado. (negritos meus)
(...)
Em 12 de maio de 1982, o Museu foi reaberto em quatro
salas amplas, no 6º andar do Edifício Carijós, à rua do
mesmo nome, nº 150, alugadas pelo Estado e oferecidas
à Comissão. Novo sucesso.
Em 04 de dezembro desse mesmo ano, por decisão
unânime da Assembléia Geral, à nossa revelia, o Museu
passou a chamar-se Museu de Folclore “Saul Martins”.
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(...)
O crescimento da entidade nesses últimos anos se
deve muito ao esforço e competência de Antônio de Paiva
Moura, que contou com a eficaz ajuda da Fundação
Escola Guignard, mediante o concurso de um corpo de
estagiários, que se revezavam em turmas para a
classificação e disposição de peças, restauração de
algumas destas, atendimento a estudantes e
pesquisadores, elaboração de fichas de assuntos e
bibliográficas e feitura do Catálogo das Peças do Museu
“Saul Martins”, já impresso, com 112 páginas, relativo a
743 peças indexadas. Assinale-se, a propósito, que um
dos pontos mais altos do apoio do Governo à Comissão
foi a prestação de serviço desse mencionado folclorista,
colocando à disposição do Centro e da CMFL, o qual
organizou eficazmente a escrita de ambos os
departamentos e promoveu o estímulo à doação de peças,
livros, cartazes e material audio visual para as referidas
unidades.
Eis aí o principal argumento para minha justificativa. As
Comissões de Folclore ao serem criadas a partir de novembro de
1947 resultam de movimento que se desenvolveu no Brasil no
século XIX e que se julgou necessário a criação de sua
coordenação, em primeiro lugar em nível nacional e, em seguida,
disseminado em subcomissões estaduais. Minas Gerais foi o
primeiro estado da federação a responder à convocação.
Compre lembrar coisas em que tenho insistido. O movimento
dos folcloristas surge do pânico causado pelos efeitos da II Guerra
Mundial e contraditoriamente busca se institucionalizar nas
Comissões de Folclore. Essa face contraditória vem de suas
origens. O movimento romântico chamou atenção para as raízes
do passado na consolidação das nações como legitimadoras do
Estados Nacionais. Instituições tais como Fok Lore Society ou a
Societé Internationale de Etnologie et Folklore visaram a
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institucionalizar esse movimento. Interessante notar que o
Romantismo nunca se institucionalizou. É apenas uma categoria
analítica dos historiadores da Literatura. A modernidade
inventou institucionalização de movimentos pelo recurso dos
Manifestos. No caso do Brasil a sequência de manifestos a partir
do Modernismo se tornou moda – Pau Brasil, Antropofagia -.
Acrescente-se que Folclore no Brasil é movimento sem
coordenação até o início dos anos 40 do século passado. Às vezes,
no interior do movimento modernista. Sublinhe-se que
movimento enquanto tal é anarquista, ou seja, recusa
institucionalização e acusa algo institucionalizado. No caso do
movimento dos folcloristas é acusação do valor conferido à
institucionalização da “Cultura”.
Como contestação da Cultura Institucionalizada, o movimento
dos folcloristas visualiza o mais que centenário Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, fundado no ano de 1838; a Academia
Brasileira de Letras, criada em 1897 e a Academia Brasileira de
Ciências, surgida em 1916. Em Minas Gerais, a Academia Mineira
de Letras foi fundada em Juiz de Fora no ano de 1909 e transferida
para Belo Horizonte, em 1915. Por sua vez, o Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais fundou-se em Belo Horizonte, em
1907.
Pois bem, Ciência, História e Letras são componentes
fundamentais das ideologias necessárias à hegemonia da
dominação. Restava atenção para o Povo. Povo sem ciência –
ignorante -, sem história – sem herói -, sem expressão – pura
oralidade. Em obra publicada em folhetins nos anos de 1860,
Joaquim Felício dos Santos insistia na ênfase de uma política
pública encenada no Balé Imperial. Nesse balé, os membros do
Instituto Histórico rolam pelo chão em disputa para beijar a mão
do imperador.
As comissões de folclore surgem para coordenar um movimento
muito estranho: lembrar aos governos que o Povo tem ciência,
tem história e sabe se expressar. No caso de Minas, muitos
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membros fundadores pertenciam também à Academia Mineira
de Letras, e ao Instituto Histórico e Geográfico. Porém, se
Academias e Institutos Históricos eram plenamente necessários
aos governos, institucionalizar o movimento dos folcloristas em
Comissões Estaduais era heresia às práticas de formulação de
política de cultura. Era e é.
O que se afirma aqui é decorrência da leitura das obras
comentadas acima de Antônio de Paiva Moura, mesmo que ele
faça reparos a esta afirmação. Afinal, como afirmou Saul a
Comissão ganhou em competência pelo empenho de Antônio
de Paiva Moura. É sobre esta competência que discorro em
seguida.

O Centro de Informações Folclóricas
Os anos em que Antônio de Paiva Moura esteve na sede da
Comissão Mineira de Folclore foram anos áureos dessa
instituição. Eles possibilitam também a compreensão da relação
entre movimentos e governos.
No caso da Comissão Nacional de Folclore, a grande aspiração
de Renato Almeida foi de que o governo a reconhecesse
definitivamente no interior do Estado. Disso resultou a criação
da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, depois Instituto
Nacional de Folclore, atualmente um departamento da Funarte
/ IPHAN. Ao longo do tempo a Comissão Nacional de Folclore
obrigou-se a entender que o abrigo do Estado é a morte do
movimento.
No caso das Comissões Estaduais, cada uma tem sua história,
mas essa história faz percursos semelhantes. Patrocinadas pela
Comissão Nacional como subcomissões, as Comissões Estaduais
contaram muitas vezes com reconhecimento pelos governos
estaduais sempre em ocasiões esporádicas. Fixo apenas o caso
da Comissão Mineira de Folclore. No ano de 1954, o Governo
Juscelino Kubitschek a reconheceu como competente para
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avaliar as políticas de cultura no que diz respeito à sua área de
competência – Folclore. No ano de 1965, o Governo Magalhães
Pinto acolhe as propostas de criação do Centro de Tradições
Mineiras, do Centro de Artes Populares e de sugestões sobre
desenvolvimento do artesanato a partir das penitenciárias. No
ano de 1976, de acordo com políticas de cultura do regime militar,
Minas Gerais foi escolhida para sediar a IV Festa Nacional de
Folclore, cujo resultado foi a obtenção de uma sede “definitiva”
para abrigar o museu da Comissão Mineira de Folclore e equipar
as instalações logo depredadas. Em 1982, como vimos,
finalmente, o governo do estado destinou quatro amplas salas
do patrimônio da Academia Mineira de Letras, oportunidade em
que ao museu se acrescentou o Centro de Informações
Folclóricas.
Esses instantes de glória contêm lições de fundamental
importância. As Comissões de Folclore, do mesmo modo que os
Institutos Históricos e as Academias surgem como movimentos
da Sociedade Civil acolhidos pelos aparelhos do Estado como
paraestatais, até que se inventem as ONGs. O movimento dos
folcloristas ao imitar esse percurso se esquecia de que a categoria
“povo” era o maior desafio aos arranjos políticos numa sociedade
que se dizia “democrática”, mas cujo “povo” era pensado do alto.
Não se podia ouvir o povo. O Governo sabe a qual povo deve
governar.
Moral da história, no ano de 1987, a Comissão Mineira de Folclore
não tem mais sede. Seus pertences são acolhidos em um
depósito, até que nem mesmo depósito lhe é concedido.
Contudo, a presença de Antônio de Paiva Moura nos anos em
que assume a Assessoria Administrativa da gestão de Saul
Martins, a vice-presidência, durante o período em que Carlos
Felipe foi presidente e em que sucedeu a Carlos Felipe na
presidência foram anos em que a Comissão mostrou de que seria
capaz desde que tivesse local com instalações adequadas e
algum recurso para prestar serviço público com o mínimo de
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autonomia. É também nesse período que a CMFL é reconhecida
como de Utilidade Pública para Minas Gerais – demorou! -. Essa
autonomia tem muito a ver com a personalidade de Antônio de
Paiva Moura e sua identificação plena com a missão do serviço
público. Ele atuou sem qualquer cuidado de se fazer reconhecer,
mas de oferecer o máximo do próprio saber para o melhor
conhecimento do saber popular.
Para agregar mais uma coincidência, o período da contribuição
de Antônio Moura à Comissão Mineira de Folclore coincide com
sua presença no Arquivo Público Mineiro e na cessão desse
servidor para os serviços da CMFL.
Sua primeira iniciativa na sede da Comissão foi de organizar seu
acervo de catalogar as peças do Museu de Folclore que, ainda
nessa época foi denominado “Museu de Folclore Saul Martins”
e o acervo bibliográfico que recebeu o nome de “Biblioteca
Angélica de Resende”.

Catálogo do Museu – 1983
O museu imaginado desde 1948 viveu história de constituição
de acervos e depredação. Maristela Tristão narra três ensaios
perdidos até ser abrigado na sede da Rua Carijós. Finalmente,
com a condição de poder organizar o museu que passou pela
peripécia de ter suas peças abrigadas em depósito provisório,
Moura com ajuda de Saul Martins obteve da Coordenadoria de
Cultura moveis adequados para sua apresentação e cuidou de
catalogar uma a uma descrevendo autor, origem, data de criação
e características. Em seguida, com apoio da Coordenadoria de
Cultura providenciou a edição do Catálogo um ano após iniciadas
as atividades.
Como Saul Martins relatou a maioria das peças foi doação dele,
a que se juntaram coleções oferecidas pelo Instituto Brasileiro
de Folclore – Funarte.
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Juntamente com essas atividades de catalogação do museu,
Antônio Moura providenciou a catalogação das obras disponíveis
no acervo da Comissão Mineira de Folclore. Essas obras
constituíram o que passou a se chamar Biblioteca Angélica de
Resende, em homenagem a uma das fundadoras da Comissão
Mineira de Folclore. A homenagem era mais do que merecida.
Angélica é autora de Nossos avós contavam e cantavam e
também do Cancioneiro Popular. Essa última obra, segundo
narrativa da mesma, estava para ser impressa na Imprensa Oficial
do Estado de Minas, quando o incêndio eclodiu naquele prédio.
Angélica, contra todas as advertências, enfrentou o fogo e salvou
a obra cuja primeira edição datava de 1925.
Ao acervo bibliográfico e do Museu foram acrescentados
registros sonoros em fitas ou discos em diferentes rotações, e
visuais – fotografias, slides – audiovisuais, recortes de notícias e
documentos manuscritos. À reunião das informações de todo
esse acervo deu-se o nome de Centro de Informações Folclóricas.
Com o objetivo de favorecer exposição aos visitantes e consultas
dos estudiosos, as informações referentes ao acervo da Comissão
Mineira de Folclore foram catalogadas gerando 22.000 fichas,
em que se encontravam indexadas as obras por assunto com
breve descrição de orientação ao consulente.
Cumpre lembrar que no início dos anos 80 do século passado, os
serviços de computação não estavam ainda disseminados. Não
havia rede de computadores como nos dias atuais. Iniciava-se
timidamente instalações de uns poucos terminais, os quais
serviam apenas para entrada de dados a serem processados
numa central. No caso do estado de Minas Gerais, na Prodemge.
O custo era elevadíssimo e apenas se justificava a instalação de
terminal onde houvesse atividade constante e de interesse
estratégico do governo. Desse modo, as informações do Centro
se materializavam em fichas em papel, redigidas manualmente
e datilografadas em seguida. Note-se também que máquinas
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de datilografia eram caras e poucas empresas contavam com
máquinas elétricas em seus escritórios.
Eram tempos heroicos. Até mesmo a impressão em gráfica era
lenta e custosa. A tecnologia de composição em linotipo fazia
com que as gráficas se assemelhassem a uma oficina de ferreiro.
Chegar a um catálogo impresso era ato de puro heroísmo,
somente compreendido por quem viveu todas essas peripécias.
Havia um ritual de revisões após revisões até, finalmente, chegar
à revisão final, após a qual os originais seriam rodados nas
grandes máquinas impressoras e adorados com componentes
da Bibliografia – grife-se o parentesco entre Bíblia e Bibliografia.
Segundo esse parentesco, todo livro é uma Bíblia. Há que fixar
as raízes folclóricas da adoração dos livros e autores até sua
trivialização dos dias atuais.
Desse Centro de Informações Folclóricas surgiram outros
catálogos sempre de autoria de Antônio de Paiva Moura.

A Cultura Afro-Brasileira em Minas Gerais – 1987
A ficha catalográfica dessa publicação registra:
572

Moura, Antônio de Paiva

M 929 c

A cultura afro-brasileira em Minas Gerais:
catálogo bibliográfico. Belo Horizonte, Comissão
Mineira de Folclore – Edição Carranca, 1987
... p ( 64 ) 5.ª Edição
1.

Antropologia. 2. Bibliografia.

I.

Centro de Informações Folclóricas

II.

Título

O autor expõe a “A Razão do Catálogo” nas páginas de abertura:
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O benefício principal de um catálogo como este é o de
reunir publicações afins, embora dispersas na imensa
cordilheira dos meios de comunicação. O autor de uma
crônica muitas vezes não fica sabendo que seu trabalho,
divulgado em um jornal, tenha sido objeto de uma
apreciação ou crítica em outro completamente diferente
e longe de seu alcance de leitura. A massa de publicação
de documentos é demasiadamente grande para que
possamos colecionar e tomar conhecimento de tudo.(p.5)
Com estas palavras, nosso autor justifica não apenas o catálogo
mas todo o esforço de realização do Centro de Informações
Folclóricas. Nessa razão do catálogo, Moura faz menção de outra
obra também publicada sob o selo da Edição Carranca – nome
sugerido e inaugurado por ele – A Cultura Afro-Brasileira e a Festa
do Rosário de Diamantina.
O Catálogo dispõe as matérias em 15 grandes grupos temáticos
subdivididos em seguida em outros tantos e orienta o leitor para
as formas de recuperação das informações contidas e de sua
apresentação como documento – cartaz, fita cassete, fotografia,
folheto, livro, recorte, documento inédito, long play -. Grupos
temáticos: 1. Arte Popular; 2. Artesanato; 3. Bailados; 4. Ciência;
5. Congados; 6. Culinária; 7. Devoções; 8. Festas; 9. Festivais; 10.
Folguedos; 11. Instituições; 12. Lendas e Mitos; 13. Música e
Dança; 14. Rituais; e 15. Traços Culturais.
Neste Catálogo, Antônio de Paiva Moura registra um pequeno
relato sobre o Centro de Informações Folclóricas.
O Centro de Informações Folclóricas foi instalado aos 12
de maio de 1982 pelo então Secretário de Estado de
Governo, Dr. Humberto Almeida, sob o qual estava
subordinada a Coordenadoria de Cultura do Estado e
sendo Coordenador o Professor W ilson Chaves.
Atualmente, o Centro de Informações Folclóricas pertence
à Secretaria de Estado da Cultura que lhe oferece
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condições de funcionamento. Outro fator que garante a
sua existência é a colaboração da Fundação Escola
Guignard que fornece semestralmente quatro estagiários
para o trabalho de coleta de material, catalogação e
informação.
Peço a leitor para repassar quantas vezes forem necessárias a
leitura deste parágrafo. Ele ajuda a compreender a saga da
Comissão enquanto movimento e seu abrigo no interior dos
aparelhos de Estado. É caso exemplar das aventuras de todas as
Comissões de Folclore.
Moura informa ainda que “a maioria dos consulentes é de
estudantes de cursos superiores e ensaístas no campo das
ciências sociais”. Em relatório anuais, esse autor dá conta da
atenção a milhares de visitantes os quais obtiveram informações
em cursos, palestras e visitas orientadas.
Vale sublinhar que o ano de publicação do Catálogo coincide
com o fim dessa era de ouro da Comissão. Esta informação é de
Saul Martins:
No final de 1987, o dono das salas do Edifício Carijós
pediu o imóvel. Revelou-se claro o interesse de pessoas
ligadas ao governo em satisfazer o pedido e desocupar
as salas. Com esse fim, dizia-se que o Museu ficaria bem
alojado na casa nº 2.474 da rua São Paulo, onde o espaço
era grande e com a vantagem de ser térreo. O acervo foi
transferido para aquele endereço, em 19 de novembro.
Malogro total. As vantagens não passavam de
enganação. Durante quatro longos anos o Museu ficou
em letargia, encaixotado.
Saul chamou a atenção apenas para o Museu que já levava seu
nome, mas, de fato quem foi encaixotada foi a Comissão Mineira
de Folclore e Moura que presidia a Comissão Mineira de Folclore
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testemunhou mais um ano de seu mandato marcado por essa
elegia melancólica.
Catálogo Bibliográfico do Folclore em Minas Gerais – 1999
A Comissão Mineira de Folclore perdeu a batalha, mas não perdeu
a guerra. Muitos registros de fichas do Centro de Informações
Folclóricas foram duplicados e guardados no arquivo particular
de Antônio Moura. Além disso, o autor prosseguiu atualizando
informações no Arquivo Público Mineiro, do qual foi Diretor, e
em todas as suas andanças. Pude testemunhar a “quase mania”
de registro. Em qualquer local, qualquer informação que julgasse
pertinente recebia adequado registro em qualquer tipo de papel
que estivesse à vista. Um dos resultados disso foi a publicação
no ano de 1999 do Catálogo Bibliográfico do Folclore em Minas
Gerais.
Esta publicação resulta também de tempo de novas esperanças.
O Catálogo registra alguns créditos de apoio: Secretaria de
Cultura do Governo de Minas, Unicentro Newton Paiva e Belotur.
Mais uma vez, vale-nos Saul Martins:
A reativação do Centro de Informações Folclóricas,
desativado há vários anos, contra nossa vontade, foi
outra bandeira desfraldada pela CMFL. Novos parceiros,
como a PUC/MG, a Belotur e o Centro Universitário
Newton Paiva, estão envolvidos neste trabalho, desde
abril de 1998, que terá a coordenação do folclorista
Antônio de Paiva Moura, responsável pela implantação
deste projeto.
Estamos em meio a nova fase de esperanças. [esperança é termo já anunciado por Aires da Mata Machado para profetizar a
projeção no futuro das aventuras do movimento dos folcloristas].
No ano de 1998, sob presidência de Tião Rocha, a CMFL havia
iniciado o primeiro curso de Pós-graduação lato sensu patrocinado pelas, então, Faculdades Integradas Newton Paiva. Logo
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em seguida, por iniciativa do reitor professor Newton Paiva
Ferreira Filho, assinou-se convênio pelo qual a CMFL transferia
para guarda e exposição o acervo do Centro de Informações Folclóricas. Esse acervo nunca encontrou local apropriado para exposição pública, contudo, providenciou-se a atualização das fichas, dessa vez em forma digitalizada conforme as novas
tecnologias da informática. A base material do acervo – recortes
de jornais, revistas, discos, fitas, fotografias - permaneceu apenas sob a guarda. Não sei bem qual foi a participação da PUC/MG
narrada por Saul. Quanto à Belotur, posso testemunhar seu
empenho em digitalizar as fichas o que garante a duplicação dos
registros.
Esse novo momento do percurso do Centro de Informações Folclóricas é também uma lição sobre a relação do movimento dos
folcloristas já, agora, com a iniciativa privada. Até então, a Comissão Mineira tivera contato mais frequente apenas com os
aparelhos de Estado. É bem verdade que, desde a gestão de
Carlos Felipe, o SESC se tornou parceiro constante, e, posteriormente, ainda que de forma esporádica, o SESI. Porém essas instituições não são propriamente privadas. Com Tião, além da
Newton Paiva, inúmeras instituições denominadas de empresas passaram a apoiar ações da CMFL. Como disse, foi oportunidade de retomada do Centro de Informações Folclóricas.
A publicação do Catálogo Bibliográfico do Folclore em Minas
Gerais sintetiza esse momento, embora o autor dê a ele outro
motivo:
Em 1980, trabalhando no Arquivo Público Mineiro como
pesquisador de História, comecei a fichar assuntos relacionados com Minas Gerais. Na Biblioteca de Apoio ao APM,
encontrava-se um farto material sobre os municípios mineiros. Nele resolvi classificar todas as publicações relacionadas com Folclore ou Cultura Popular em catálogos
separados. Com a instalação do Centro de Informações
Folclóricas, em 1983, passei a fichar as publicações ali acu-
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muladas. Com a Mudança do Museu de Folclore “Saul
Martins” para Vespasiano e desativação do Centro de
Informações Folclóricas, passei a fichar somente as publicações que iam em minhas mais e não mais a pesquisa
sistemática.
Atualmente, animado pela proposta da Comissão Nacional de Folclore de publicar trabalhos bibliográficos sobre
Folclore nos Estados, resolvi informatizar o fichário até
então manuscrito e preparar o material para a edição do
catálogo. As comemorações do cinquentenário da Comissão Mineira de Folclore, em 1998, oportunizam a edição de lançamento do catálogo ao público interessado.
São aproximadamente, 2.150 informações, por assunto e
por local.
Em seguida, o autor apresenta um belo ensaio focado na
Histografia de Minas Gerais. Pelas informações do autor, foi esta
publicação que chamou a atenção da Newton Paiva para firmar
convênio de acolhida do Centro de Informações Folclóricas.
O catálogo é apresentado em duas partes. Na primeira o autor
dispõe a Bibliografia do Folclore em Minas Gerais por ordem
alfabética de assunto e de autor. Na segunda, a bibliografia é
apresentada de acordo com os lugares estudados sob o título de
“Toponímia do Folclore Mineiro”

As Minas Gerais Dicionário Bibliográfico - 2000
Finalmente, Antônio Moura dá ao público sua obra síntese sobre documentação e orientação à pesquisa. As Minas Gerais:
Dicionário Bibliográfico. Esta obra já se encontrava pronta há alguns anos. Tive oportunidade de contemplar cópia dos originais
para tentar apoio a sua publicação pelo Unicentro Newton Paiva
ou pelo Centro de Pesquisas Históricas e Culturais da Fundação
João Pinheiro. Finalmente, Antônio Moura encontrou acolhida
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e apoio maior do que esperava do Instituto Francisca de Souza
Peixoto, Editora Francisco Inácio Peixoto, Companhia Industrial
Cataguases. – Só poderia ser Cataguases! -.
Não foi apenas o Dicionário a obra a ser publicada. Juntamente
com o livro algo muito maior chegou à multimídia. Em primeiro
um conjunto de CD - ROM interativo com informações sobre cada
uma das regiões de Minas Gerais. Em seguida a disponibilização
de informações pelo sitio: www.tratosculturais.com.br.
Para minha surpresa tive a honra de apresentar esta obra cujo
texto reproduzo em seguida:
Temos em mãos o Dicionário Bibliográfico de Assuntos
Mineiros de Antônio de Paiva Moura. Trata-se de obra de
inestimável importância. Com efeito, os pesquisadores
de temas mineiros encontrarão doravante um obra de
consulta e orientação necessária aos desenvolvimento de
seus estudos.
Felizmente, hoje vão se multiplicando os centros de documentação e o cuidado cada vez maior de criar arquivos
magnéticos interligados em redes favorecendo a consulta, isso, porém, não torna dispensável o Dicionário do
professor Moura. Pelo contrário é seu trabalho que
viabiliza o uso efetivo das fontes informatizadas. Apesar
disso não é a questão do útil-inútil que revela o valor dessa obra, mas o fato de ela se inserir em, ao mesmo tempo
que destaca, as múltiplas atividades de seu autor e manifestar a generosidade de que só os grandes bibliófilos
são capazes.
Conhecemos o autor como historiador da arte, etnógrafo,
ficcionista, enfim, polígrafo. Em suas múltiplas faces temos sempre presente o pesquisador atento. No Dicionário, deparamo-nos com o pesquisador que transborda e
brinda o leitor, já não mais com um discurso construído a
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partir das fontes pesquisadas, mas indicando o caminho,
as sendas para alcançar as próprias fontes. Esse brinde
torna-se um ato de desprendimento. Encontramos aqui
o resultado de mais de vinte anos de pacientes registros
de fontes de estudo.
São vinte e sete anos, acreditando que os estudiosos precisam ir à origem, sistematizar o próprio conhecimento,
examinar constantemente as lacunas de suas entrevisões.
Para chegar até aqui o leitor necessita de estar à procura
de, ter definido o que quer.
Uma obra de orientação a estudos e pesquisas sempre
encontra o leitor em meio do caminho. Ninguém procura
um catálogo ou um dicionário antes de sentir carência
na sistematização da própria ignorância, antes de conhecer as lacunas que marcam o esforço de construção do
seu objeto de estudo. Exatamente por isso, arquivos, catálogos, cadastros e dicionários são obras abertas. O leitor, ao mesmo tempo que encontra orientação adequada para prosseguir os estudos, traz de volta uma série de
acréscimos. Neste Dicionário, estaremos diretamente em
contato com as fontes bibliográficas da Biblioteca do Arquivo Público Mineiro, da Seção Mineiriana da Biblioteca
Pública Estadual, das bibliotecas da FAFI-BH, da Fundação Escola Guignard e da FAFICH-UFMG e também com
bibliotecas do Rio de Janeiro, de São Paulo e do interior
mineiro, como a Biblioteca Nacional, a Biblioteca “Mário
de Andrade”, a Biblioteca “Antônio Torres” de Diamantina
e as de colecionadores domésticos.
Nessas andanças, algumas resultado de atividade profissional, outras, desse empenho constante em documentar – o autor é também excelente fotógrafo – as fichas
configuram um projeto. O leitor encontrará no Dicionário
assuntos extraídos da leitura de 300 livros, dos periódicos
mais importantes dedicados a assuntos mineiros, como
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as centenárias Revista do Arquivo Público Mineiro, Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Kosmos –
essa última editada no Rio de Janeiro de 1901 a 1907 -;
Cultura Política – edição do Departamento de Imprensa e
Propaganda do governo Getúlio Vargas – e inúmeras
outras, sem esquecer avulsos dos jornais Estado de Minas, Folha de Minas, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo,
O Globo, Jornal de Casa. Tudo isso perfaz 5.000 informações. O trabalho é exemplo de exuberância da atividade
docente. Encontramos sintetizados séculos de estudos
sobre Minas Gerais.
O professor Moura, registrando seu projeto, declara: “Na
medida em que iam crescendo as universidades e
estabelecimentos isolados de ensino, crescia também a
necessidade de desenvolver a capacidade científica e
tecnológica de pessoal especializado. A monografia
tornou-se instrumento mais eficaz na avaliação e
comprovação da capacidade e de vocação para as
especializações. As universidades começaram a
compreender que os problemas contemporâneos ou
remotos deveriam ser investigados e analisados em
profundidade sem a qual não havia perspectiva de
desenvolvimento científico. Daí, cada vez maior o número
de estudiosos lançados na tarefa do estudo temático,
circunscrito a uma região ou espaço territorial definido.
Minas Gerais constituiu-se em excelente campo de
investigação científica, pela idade geológica de seu
território; pelas circunstâncias de sua formação histórica,
pela diversidade de suas fronteiras, pela complexidade
de sua população.” Em face desta constatação o autor
argumenta que “essa fartura de material científico atraiu”
viajantes estrangeiros, brasileiros e os próprios interesses
do Estado através de seus governos exigiram pacientes
trabalhos de bibliófilos. É por sentir-se inserido nessa
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corrente que o professor Moura cuidou de organizar seus
registros e procurar uma editora interessada.
Entre os objetivos enumerados pelo autor, pensamos que
dois deles merecem especial destaque: auxiliar “as
bibliotecas, de modo geral, na catalogação de seus
acervos” e “divulgar obras e ensaios adormecidos nas
bibliotecas ou nas estantes dos autores”. Com efeito, uma
das dificuldades encontradas pelos estudiosos e
pesquisadores advém dos processos de catalogação de
assuntos em bibliotecas. Nossos bibliotecários dominam
muito bem as técnicas de catalogação e alguns até
mesmo os softs desenvolvidos para agilizar as consultas,
entretanto, apenas o longo exercício em uma área
específica favorece a prática de catalogação por assunto.
A anedota conhecida de que o livro de Sérgio Buarque de
Holanda, Raízes do Brasil, foi catalogado e guardado na
estante de Botânica, embora mordaz, serve para alertar
que não é suficiente dominar técnicas de fichamento,
indexação e catalogação. O conteúdo não diz de que
modo deve ser classificado. Os longos Thesaurus expõem
as árvores em que os assuntos se desdobram, mas como
compreender todos esses meandros? Em nosso entender,
está aí a importância primeira do Dicionário:os
bibliotecários favorecerão aos consulentes ao
catalogarem e classificarem acervos sob sua custódia e
guarda. Dizemos mais uma vez que o professor Moura
não é um autor que apenas domina técnicas de
classificação e catalogação, mas um pesquisador de
conteúdos que emprega técnicas de indexação. O longo
estudo que vem fazendo sobre a festa do Divino em
Diamantina é apenas um exemplo dessa dedicação do
pesquisador. Voltaremos ao assunto mais à frente.
Outro objetivo “divulgar obras e ensaios adormecidos” é
também da maior importância e que denunciam a
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atividade editorial no Brasil. Essa, embora cresça a cada
dia, as edições são frequentemente limitadas e mal
distribuídas. Raridades bibliográficas são também pouco
conhecidas. Mas, o que parece círculo vicioso, as
limitações do mercado editorial dificultam o acesso a
determinadas obras que se encontram encalhadas em
depósitos de distribuidores ou de autores. Uns poucos
estudiosos acumulam em bibliotecas particulares obras
preciosas, às vezes, registros de memória secular. Não é
raro, contudo, que tal esforço tenha como destino sacos
de lixo no passeio, ou, quando os parentes têm alguma
“ilustração”, os fundos dos “sebos”, onde aguardarão um
novo colecionador, mesmo assim, dispersando todo um
esforço de estudos temáticos. “Divulgar obras e ensaios
adormecidos em estantes ... nas estantes de autores”
contribui para que o desenvolvimento da pesquisa entre
nós consolide efetivo diálogo entre os que estudam ou
estudaram determinado assunto. A dificuldade da
pesquisa bibliográfica e documental faz com que um
mesmo assunto seja tratado inúmeras vezes sem
qualquer articulação com outros.
O Dicionário, além disso, constitui-se em subsídio aos
argumentos dos pesquisadores para que bibliotecas e
centros de documentação adotem uma política de
ampliação e preservação de seus acervos. Com efeito,
um dos pontos perversos do acanhamento de nosso
mercado editorial assenta-se no fato de nossas bibliotecas
constituírem seus acervos pelo processo de doação. Os
editores reclamam constantemente dessa tradição, os
principais clientes de um mercado editorial vivem fora
dele. O conhecimento da existência de obras disponíveis
para consulta, esperamos, promoverá a médio prazo um
maior cuidado dos diretores de bibliotecas na definição
de uma política de atualização e ampliação de seu acervo.
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Há também um objetivo que nos parece de alta relevância
e que apenas a publicação em forma de livro supre.
Dizemos de contribuir para a consolidação de uma cultura
do estudo sistemático, da consulta prévia antes de iniciar
um projeto, da preparação adequada da formação de
autores acadêmicos. Nossos cursos superiores vêm hoje
exigindo dos alunos a elaboração de monografias como
requisito de conclusão. A qualidade dessas monografias
é díspar, falta muitas vezes a seus autores o cuidado de
preparar-se para o projeto, levantando o conhecimento
disponível como ponto de partida e objeto de diálogo.
A forma de livro assumida pelo Dicionário, conforme
reconhece o autor, leva em consideração a nossa
realidade cultural e socioeconômica: “O Brasil e,
particularmente, Minas Gerais estão longe de contar com
terminais de computação eletrônica nas bibliotecas e
arquivos públicos, a curto e médio prazos.” O livro ainda
é o expediente mais adequado para consolidar e
disseminar cultura.
Outro aspecto que precisa ser assinalado é que a obra
resulta de longa prática de documentação e pesquisa.
Acreditamos que se o professor Moura fosse apenas um
profissional de bibliotecas e arquivos, esse Dicionário teria
um aspecto diferente do que apresenta. Aqui ele alia dois
tipos de conhecimentos técnicos e duas demandas; a do
profissional voltado para a guarda e recuperação de
informações e a do pesquisador que vem em busca das
informações disponíveis. O Dicionário assume aqui sua
face didática, pretende ensinar ao pesquisador a forma
mais adequada de explicitar sua demanda aos centros
de documentação. Aprender a fazê-lo é uma peripécia
vivida não apenas pelos pesquisadores iniciantes. Dessa
forma, na seção intitulada “Metodologia”, o autor
declara: “O Dicionário Bibliográfico de Assuntos Mineiros
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foi planejado como um repertório do tipo ‘geral’ e
‘exaustivo’, isto é, abrange Minas Gerais desde a préhistória até os nossos dias , englobando o maior número
de assuntos possíveis, encontrados nas obras compiladas.
Alem disso as fichas abertas obedeceram somente ao
critério sinalético, limitando-se às identificações das obras
compiladas”. O dicionarista assim o preferiu, não só para
poupar espaço, mas para desviar-se do critério
historiográfico de análise das obras.
Essa metodologia percorre a trajetória do pesquisador
na definição de seu tema e na explicitação de suas
necessidades de leitura e documentação. A opção
metodológica, porém, vai mais longe; ao limitar “às
identificações das obras compiladas” o dicionarista acolhe
todos os leitores na diversidade de seus projetos,
deixando-lhes o sabor próprio e a experiência a ser
vivenciada de descobrir nas obras registradas as
contribuições que cada um oferece na construção do
objeto de estudo. Ele empregara-a com absoluto sucesso
no catálogo bibliográfico A Cultura afro-brasileira em
Minas Gerais (1987) em que nos oferece alguns dos frutos
do trabalho criador e organizador do Centro de
Informações Folclóricas.
A opção metodológica do professor Moura é uma marca
muito sua. Em toda a sua obra multifacetada há esse
sinete da nobreza intelectual – contribuir sem obrigar,
dizer o estritamente necessário para iniciar o diálogo. Sua
obra tem como característica primeira o poder de síntese.
Às vezes parece ao leitor profundamente avarenta, mas
trata-se apenas de aparência, Moura é pródigo em abrir
sendas. O hábito do fotógrafo torna-o crítico profundo
das linguagens discursivas quando as emprega. Afinal
quem fotografa sabe que uma fotografia diz sempre
menos do contexto em que foi produzida e que não se
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compreende totalmente sem um longo diálogo com o
criador daquele instante mágico de congelar processos,
mas, ao mesmo tempo, a fotografia é documento
independente que cria inúmeros autores, cada um
daqueles que a contempla e interpreta. É o Moura
fotógrafo que se mostra na criação discursiva, aqui ele é
mais um roteirista à procura de atores, diretores,
cenógrafos e nisso repousa toda sua nobreza. Pergunto:
O que é A Herança de Sobreira , esse livro que se lê num
fôlego – e se degusta para sempre -, senão a obra do
fotógrafo? O que é História da Violência em Minas? Em
especial, como compreender esse belíssimo Panorama
Literário de Diamantina, sem a experiência do fotógrafo?
Em A Herança de Sobreira, temos mais que um roteirista,
o autor apresenta-nos um “curta-metragem” com a qualidade que o gênero exige, dizer sinteticamente o que
merece ser dito para iniciar o diálogo. Já História da Violência em Minas é um roteiro densíssimo, definindo um
vastíssimo programa de pesquisa e calcado na experiência segura do estudioso de fontes primárias e secundárias. Panorama Literário de Diamantina é um roteiro seguro para que estudantes da região e os interessados em
geral conheçam, dediquem-se e se aprofundem no estudo da produção literária tão diversificada e característica
do que tem sido chamado de a “civilização mineira”.
Dirigida ao estudante que frequenta os centros acadêmicos de Diamantina é mais que um roteiro, é uma instigação, convite à saída da mediocridade. A marca da síntese
está presente principalmente nos inúmeros artigos e ensaios publicados em revistas e cadernos especiais de jornais. Neles o autor alcança a perfeição. Diz tudo que precisa com a maior economia. Nada fica de fora, mas, também nenhuma palavra é desperdiçada. Essa prioridade
da concisão não prejudica a clareza. Moura não é jamais
telegráfico ou hermético, pelo contrário,é explicitamente
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claro. Domina a clareza como ninguém e tem a habilidade do faiscador e do garimpeiro; o que interessa é o ouro
que se apura, após longo período de cata. O que importa
é o diamante que brilha, sintetizando meses e meses de
trabalho árduo. O cascalho entulha as margens dos
córregos, mas os diamantes reluzem nos salões. É esse o
poder de concisão.
A importância de tudo isto para a Comissão Mineira de Folclore
é que Moura dá fundamento para o projeto mais ambicioso da
Comissão Mineira de Folclore: sistematizar o Saber Viver em
Minas Gerais e suas Condições
É exatamente isto que o autor exibe em obra publicada em 1981
– Vargem Alegre – História e Perspectivas e encerrada (?) em
2014 – Médio Paraopeba e seu Saber Viver.
Esta obra foi apresentada na página do face book com
esses dizeres: “Antonio De Paiva Moura inaugura a série
“Condições do Saber Viver em Minas Gerais” com a obra:
Médio Paraopeba e seu Saber Viver. Não poderia ser diferente. Moura concebeu e implantou o Centro de Informações Folclóricas da Comissão Mineira de Folclore, nos
anos 80 do século passado, publicou o Dicionário Bibliográfico de Assuntos Mineiros nos anos 90 e criou condições para que a Comissão Mineira de Folclore se tornasse
o maior centro de referência à pesquisa sobre o saber
viver em Minas Gerais.”
(...) O programa “Condições do Saber Viver” parte, portanto, dessas e de outras constatações. O saber viver
merece atenção a partir do “Saber Local”, do que é vivido
no espaço de relações do cotidiano, do qual o estudioso é
parte e participante.
Sob esse ponto de vista, o roteiro para obtenção do selo
Unicef é um bom modelo. Em primeiro lugar, a população
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moradora desenvolve e sistematiza seu conhecimento;
em seguida escolhe um símbolo que sintetize esse conhecimento.
Antônio de Paiva Moura inaugura essa linha de estudo
da Comissão Mineira de Folclore com a publicação de
Médio Paraopeba e seu Saber Viver. Essa obra resulta de
pesquisa coordenada pelo autor para estudo dos “resíduos da cultura africana no Médio Paraopeba” a partir
de 2006 e desenvolvida conforme as condições até alcançar recursos para sua publicação no presente ano de 2014.
A obra se apresenta em três partes: A primeira “Toponímia
do Médio Paraopeba” acompanha a formação regional
segundo o desdobramento em territórios municipais,
distritais e povoados. De sua leitura, deduz-se a formação das relações de poder e as coações impostas à vida
cotidiana.
A segunda parte examina a “Formação Étnica” com destaque para o indígena, a miscigenação, o negro e a
mulatização.
A terceira e última parte – a mais longa e devotada ao
saber viver - leva o nome de “Estrutura Agrária” e se subdivide em cinco seções: Lutas por espaço; Técnicas rudimentares; Aspectos sociais, o Poder do Clero;
Historiografia e tradição oral.
Há que sublinhar que Antônio de Paiva Moura nasceu na
região retratada na obra. Isto faz a maior diferença. O
domínio de técnicas da historiografia, da sociologia, da
antropologia é precedido pelo saber viver. Moura nasceu
em Moeda, no dia 13 de junho de 1939. É Antônio por
duas razões, nasceu no dia de Santo Antônio e seu pai
era proveniente de Santo Antônio da Vargem Alegre. Isto
faz uma enorme diferença. O saber viver é também seu –
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dele. Não resulta do “olhar distanciado” para o qual o
pesquisador é obrigado a se desdobrar em exercício para
alcançar uma interpretação pelo menos coerente.

Por uma Política de Cultura centrada no Povo
Encerro esta exposição sobre o menino nascido em Santo Antônio
da Vargem Alegre no dia 13 de junho do ano de 1939, filho de
João Vicente de Moura e Luzia Conceição de Moura em dia em
que a noite se iluminava de fogueiras e os céus de foguetório.
Menino nascido Antônio, no dia de Santo Antônio no povoado
de Santo Antônio, numa casa onde os filhos de seu João e dona
Luzia só faziam festa. Eram doze! Doze de pura alegria na Vargem
Alegre.
Menino alegre, família alegre, cidade alegre, Moura entende
mais do que ninguém sobre o que cabe ou não cabe numa política
cultural que tenha a palavra “Povo” como núcleo. Por isso, em
nome da Comissão Mineira de Folclore coube a ele fixar aos
candidatos ao governo de Minas eleitos em 2014 e aos deputados
da Assembleia Legislativa de Minas o que a CMFL entende como
Política Cultural e qual compromisso reivindicamos como
consequente.
CULTURA
Tenho a incumbência de responder a uma indagação
sobre o que é cultura e política cultural. Proponho que as
minhas palavras sirvam de ponto de partida para um
debate e que elas não sejam consideradas como algo
definidor.
POLÍTICA CULTURAL
Como vemos, o fenômeno cultural, por sua imensa
amplidão e pelos seus desdobramentos, dificulta o estudo
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e o estabelecimento do que se chama política cultural.
Dificulta o estabelecimento de metas nas administrações
públicas e em outras instituições. Em função de tal
complexidade é que a UNESCO vem realizando sucessivas
conferências, desde 1967, em Mônaco, onde
compareceram representantes de 24 países. A conferência
de Veneza, em 1970, foi importante na fundamentação
do papel e da função da cultura no mundo
contemporâneo. A primeira afirma que a cultura definida
apenas a partir de critérios estéticos não expressa a
realidade de outras formas culturais como modos de vida
e de produção, os sistemas de valores, as opiniões e as
crenças. (A UNESCO, SET. 1982)
Uma recomendação da UNESCO, de importância
primordial, propõe aos Estados uma sociologia da criação,
através de uma visão crítica da realidade social,
considerando a criação artística com uma criação de
valores novos. A recomendação tenta conciliar a
liberdade criadora com a segurança econômica e social
do artista.
Conferência de Helsinki, Finlândia, 1972. Além de
destacar o problema da cultura e esforço de
democratização, abordou o problema de cultura e justiça
social.
A aceitação da diversidade cultural no seio de uma
comunidade e a conciliação entre pluralismo cultural e
unidade nacional constituem alguns dos maiores desafios
que as políticas culturais terão que enfrentar no futuro.
A conferência de Jogiakarta, Indonésia, em 1973,
preconizou a busca de modelos originais
de
desenvolvimento que pudessem garantir um equilíbrio
entre as culturas nacionais e a assimilação necessária da
ciência e da tecnologia.
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Não se deve confundir a manutenção da tradição
com a rejeição do progresso científico e tecnológico. O
acesso à “modernidade” não deve adotar a forma de
uma alienação nem a de um imperialismo econômico. A
experiência tecnológica e científica deve ser controlada
pelos países usuários e aplicada segundo modelos adaptados às características sociais e culturais próprias e às
necessidades reais das populações.
Conferência de Acra, Guiné, 1975. Recomendou a aliança entre a cultura e a educação.
A educação constitui o conceito-chave de toda a problemática cultural. É preciso conceber diversamente a
educação escolar e a extraescolar, com a perspectiva de
uma educação permanente. Convém antes de tudo, estudar o meio e o homem a que se destina a educação, a
fim de evitar a imitação servil de modelos estrangeiros. A
educação deve ser crítica, criadora e libertadora, contribuindo assim para reduzir a distância que existe entre a
cultura popular tradicional e a cultura da elite. Maior
democratização significa maior justiça social.
Conferência de Bogotá, Colômbia, 1978. Aprofundou
na problemática da identificação cultural, a partir das
experiências singulares próprias da região, em que a
mestiçagem produziu culturas sincréticas de dimensão
universal; valorizou a criação artística; educação e situação do meio ambiente.
O conhecimento da intervenção humana no meio
ambiente deve fazer parte da educação das crianças, e
aos poderes públicos compete formar especialistas em
desenvolvimento cultural, capazes de avaliar as
consequências que possam Ter suas decisões em esferas
que, no seu entender, são totalmente diferentes da cultura.
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Conferência de Bagdá, Iraque, 1982. Talvez tenha
sido a conferência mais difícil de universalizar as questões de política cultural. Mesmo assim abordou o direito
à cultura e a dimensão cultural do desenvolvimento.
A conferência do México, 1982, teve caráter mundial
e não continental ou regional. Pensou a cultura nos seus
valores humanísticos e condenou os preconceitos. A cultura só poderá ser concebida num sistema de relação de
equilíbrio entre o dar e o receber.
A cooperação cultural internacional deve ser concebida em termos de igualdade e reciprocidade, posto que
a aceitação da diversidade cultural pressupõe o respeito
da independência e da soberania culturais.
Como vimos, as conferências da UNESCO sobre política cultural, percorreram o mundo na busca de uma
interligação das diferenças, aspirações e fronteiras entre
Europa, África, Mundo Árabe, Ásia, Oceania, América
Latina e Caribe, buscando uma convivência fecunda entre os povos. Todas as conferências regionais da UNESCO
ressaltam que é preciso considerar a liberdade de opção
dos criadores e das populações como alguma coisa de
absoluto e inviolável, compreendendo-a além disso, como
a única maneira de situar o homem no centro do desenvolvimento. A comunicação é salvaguarda, mas também é destruição. Pode ser veículo de uma cultura-mercadoria ou de uma difusão de valores culturais
endógenos.
OBJETIVOS E OBSTÁCULOS À IMPLANTAÇÃO DE
UMA POLÍTICA CULTURA HUMANISTA
Na atualidade todos os estados brasileiros contam
com organismos públicos voltados para a ação cultural
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planejada. Da mesma forma, os municípios, mesmo
que não contem com órgãos específicos, planejam de alguma forma a ação cultural, além de instituições e centros culturais que, ultimamente, se multiplicam. Desses
organismos emanam três tipos de objetivos de política
cultura. O primeiro visa o desenvolvimento das artes
em nível profissional ou na conservação do patrimônio,
sem pôr em dúvida o papel do Estado e das instituições
principais, a exemplo das universidades. Esse tipo de objetivo privilegia certas áreas da cultura onde haja maior
usufruto do “marketing” político, a exemplo da preservação da arte colonial. Em Minas, estudar o barroco virou
moda. Nem os cursos de pós-graduação percebem que a
cultura barroca encontra-se inteiramente estereotipada.
O programa de ação cultural do governo Francelino Pereira foi importante porque apontou para a transição
democrática. O segundo tipo visa relacionar a cultura com
a educação; a comunicação com o meio ambiente. Procura descentralizar as iniciativas, decisões e meios para
estender a participação das minorias e dos menos favorecidos na vida cultural. Nesse caso, é preciso ter cuidado
com o animador cultural, em face do oportunismo
populista. O governo Tancredo Neves, ao tempo do secretário José Aparecido, anulou o programa de Wilson
Chaves. Já o secretário de Cultura do primeiro mandato de Hélio Garcia, deputado Delfim Ribeiro, tornou a Secretaria de Estado da Cultura um ridículo órgão público,
sem nenhum programa de ação cultural, queria apenas
desfrutar da convivência com os produtores culturais, ora
numa situação paternalista, ora numa atitude bajulatória
dos figurões das artes. As empresas privadas utilizam-se
das manifestações artísticas como instrumentos de aproximação dos detentores da mídia, posando de mecenas.
O terceiro tipo de objetivo é o mais moderno, embora de
limitadas experiências. Tende a remodelar em profundidade todos os aspectos do desenvolvimento, designan-
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do-lhes finalidades culturais mediante a incorporação dos
fatores humanos. Incentiva a participação da população
na criação da sua própria cultura e não só o acesso à
cultura das minorias ilustradas ou aos produtos da cultura de massas.
Parece indispensável desenvolver uma política de
animação cultural, que permita aos indivíduos e aos grupos descobrirem os seus problemas e enfrentá-los por si
mesmos. Mediante essa animação, democratiza-se a cultura. O acesso à cultura não significa, pois a aceitação de
um produto cultural acabado, mas sim a participação
ativa da comunidade no fato cultural.
A história da política cultural de Minas Gerais precisa
ser levantada de forma a demonstrar o seu conteúdo ideológico, doutrinário e a que fim serve.
Quais são os obstáculos à implantação de uma política cultural ou um plano de ação cultura moderno? Cremos que o mais grave obstáculo é o conservantismo.
Dele resulta a discriminação orçamentária e resistência
às medidas propostas. São obstáculos também a insuficiência de pessoal habilitado, força da burocracia e preconceitos sociais arraigados no corpo social.
Toda cultura pertence a uma classe social e é
instrumentalizada por esta. Uma política cultural não
pode prejudicar a cultura em benefício da política, como
aconteceu no Estado Novo e no Movimento de 1964, e
que por sequela, acontece até hoje.
O Estado, instituições governamentais e não governamentais, hoje em dia, descartam os papéis e as finalidades para as quais foram criadas. Isto é, amparam, protegem e acobertam indivíduos comprometidos com a
bajulação, corrupção e repressão. Apoiam somente ar-
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tistas e intelectuais engajados na burocracia, no servilismo que discrimina outros cidadãos quanto à cor da pele e
quanto ao “status” social ou cultural. A historiografia
mineira com raras exceções, tem sido espelhada na obra
do historiador romano Tito Lívio, que visava a exaltação
dos heróis militares e políticos consagrados, imortalizando o passado e perpetuando as oligarquias. Portanto,
um programa de ação cultural ou de política cultural, progressista deve, antes de tudo, comprometer-se com a liberdade individual dos criadores; promover os valores
democráticos; resistir aos preconceitos raciais, sociais e
culturais; condenar o culto de personalidades; incentivar
a produção intelectual de ordem crítica; manifestar-se
contra a política editorial do governo mineiro durante todo
o século XX; propor uma revisão crítica da historiografia
mineira; apoio às instituições de proteção ambiental.

Antônio de Paiva Moura, interpretado a lápis por Celmir Silva.
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Tião Rocha: O Educador Popular
José Moreira de Souza
Tião é seu nome, Sebastião é apelido. Antropólogo (por formação
acadêmica), educador popular (por opção política), folclorista
(por necessidade), mineiro (por sorte) e atleticano (por sina).
Idealizador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento –
CPCD. ONG criada em 1984, em Belo Horizonte /MG
É deste modo que Tião Rocha gosta de se apresentar tanto ao
proferir palestras, quanto em entrevistas e nas obras que publica.
Tião nasceu numa sala de aula. Sebastião Rocha nasceu de uma
mãe, Maria Augusta Rocha, e de um pai, Joaquim José da Rocha,
no dia 30 de agosto do ano da Graça de um mil e novecentos e
quarenta e oito. Mas, Tião nasceu numa sala de aula. Foi assim:
a professora ensinava às crianças nomes e peripécias dos reis;
Dom Manuel o Venturoso, Carlos V, Felipe II que foi ao mesmo
tempo, Felipe IV; Henrique VIII, Luiz XIV, enfim muitos reis.
O menino que respondia “presente” às chamadas, quando a
professora dizia - Sebastião Rocha -, emergiu certo dia como
Tião; um nome de gente do povo. Pronto para ajudar a professora
e mostrar que entendia tudo que dizia, levantou a voz e falou:
- Fessora! Eu tenho uma tia que é rainha.
A professora, nem atenção deu e continuou debulhando nomes
de reis; Luiz XVI, Dom João V, Dom José I, Dom João VI.
- Fessora! Eu tenho uma tia que é rainha. – Insistiu o menino
pronto para nascer Tião.
A professora continua palmilhando as contas do rosário dos reis
e fala de rainhas também: Maria Antonieta, Dona Maria I, a Louca;
Rainha Vitória, Catarina da Rússia... Anotem que vai cair na prova!
- Fessora! Eu tenho uma tia que é rainha. Continuou Sebastião já

despontando para os primeiros vagidos.
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A sábia lente se incomodou demais:
- Cala a boca, menino. Estou falando de coisa séria!
Pronto, nasceu o menino Tião. Nada de nascer sorrindo. Nasceu
chorando com o tapa da parteira. De cabeça para baixo, ele gritou:
- Vou ser parteiro de professores. Eles têm que aprender. Escola
não é lugar de nascer chorando. É por isso que chamam os professores de lentes. Professor não sabe nada da história de seu
povo. Professor não quer ser povo como a gente. Minha tia que
é rainha não serve de nada para eles. Pode? Quem é esse tal de
Luiz XV diante de minha tia?
Nascia neste momento o educador popular, nascia o folclorista
com a missão de estar atento ao saber popular.
Passam os anos, o menino cresce, submete-se às salas de aula e
tem sempre presente o nascimento do Tião. Ei-lo empenhado
nos cursos de Ciências Sociais e de História. Estuda, faz provas, e
guarda a glória de nobreza da tia rainha.
Chega às salas de aula, é a vez do Tião afirmar:
Todos nós somos, querendo ou não, parte do povo e,
portanto, produtores e consumidores de cultura, cujos
aspectos tradicionais ou funcionais denominamos Folclore.
O folclore não é símbolo da pobreza, nem propriedade
particular de uma camada fixa ou predeterminada da
população.
Segue-se o grito do educador:
Todo educador tem que saber que, todos nós, somos portadores de cultura folclórica e o estudante precisa aprender a identificar o folclore onde ele vive e não ter a sensação de que é necessário ir buscá-lo em algum lugar específico, de preferência longe do universo do educador e
educando.
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Tião teve o mérito de escrever e publicar Folclore, Roteiro de
Pesquisa antes de Saul dar a lume Folclore, Teoria e Método.
Vamos começar pelo começo. Em 1996, Tião, na qualidade de
Presidente da Comissão Mineira de Folclore, publicou em “edição revista e atualizada” a obra Folclore Roteiro de Pesquisa. Na
página introdutória, esclarece:
Esta publicação resultou de pesquisas de campo desenvolvidas pelo autor em escolas de 1º, 2º e 3º graus de Belo
Horizonte/MG, durante os anos de 1975 a 1978.
Por ocasião da XV Semana de Folclore, em 1979, a
Coordenadoria de Cultura do Estado de Minas Gerais resolveu publicar este trabalho, distribuindo-o para todas
as Delegacias Regionais de Ensino/DREs e Prefeituras
Municipais do Estado de Minas Gerais.
Posteriormente outras edições foram feitas pelo SENAC/
MG em 1980 e SESI/MG em 1987. Quando da realização
do “I Encontro dos Secretários Municipais de Cultura de
Minas Gerais”, ocorrido em 1989, a Secretaria de Estado
da Cultura / SEC-MG fez nova reedição.
A presente edição [1996] – revista e atualizada pelo autor
– foi realizada pelo Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento e pela Comissão Mineira de Folclore/CMFL visando atender aos educadores brasileiros, contribuindo
para a busca de caminhos e alternativas metodológicas,
duradouras e inovadoras, que possibilitem a criação e
consolidação de uma Escola de qualidade, prazerosa, integrada à comunidade e umbilicalmente comprometida
com a cultura e o desenvolvimento integral das nossas
crianças e adolescentes.
Por essas palavras, recuperam-se 20 anos de percurso de Tião na
Comissão Mineira de Folclore. Interessante notar que Folclore
Roteiro de Pesquisa publicado pela primeira vez em 1979 abre a
série que não sei se teve continuidade com o nome de “Campanha de Conscientização Cultural I”. Logo em seguida vem a infor-
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mação: “Sebastião Rocha, membro da Comissão Mineira de Folclore, coordenador de Turismo do SENAC-MG, professor de Folclore da Faculdade de Turismo de Belo Horizonte”.
Na página de abertura, esta informação de Paulo Campos Guimarães, Coordenador de Cultura da Secretaria de Estado do Governo:
A Coordenadoria de Cultura do Estado de Minas Gerais,
no intuito de desenvolver e aprimorar suas atividades,
visando a implantação crescente de programas estruturais, como base de sua política cultural, inicia, com esta
edição, a Campanha de Conscientização Cultural, que
procurará, através de publicações, principalmente difundir orientações, informações e roteiros para a preservação e revitalização de nossos valores culturais.
Ao ensejo da realização da XV Semana do Folclore, a
Campanha se inicia com o presente Roteiro para a Pesquisa Folclórica, antecedido de noções básicas e sintéticas sobre folclore e tradição.
Sua distribuição abrangerá primordialmente a rede escolar de 1.º grau, objetivando a geração em preparo para o
futuro no respeito, atenção e valorização de nossa memória histórica e valores culturais que atuam como traço
de união entre gerações e concorrem, no decurso do tempo, para transformar em povo um aglomerado de homens.
Julho de 1979
Tião sempre foi uma criança irrequieta. Foi essa inquietação que
o levou à Comissão Mineira de Folclore. A primeira pessoa a se
encantar com essa disposição foi nada menos do que Saul Martins.
O jovem Sebastião Rocha mereceu a dedicatória do opúsculo
Arte Popular Figurativa do Mestre Saul. Há muitos aspectos a
destacar. O primeiro é que Tião investiu de tal maneira no estudo do Folclore a ponto de desenvolver pesquisas sobre esse
assunto a partir de 1975 e já ter preparada a cartilha Folclore,
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roteiro de pesquisa com a idade de 27 anos. Obra que já nasce
madura.
Imagino que uma das frustrações de Tião foi seu ingresso na
Comissão Mineira de Folclore. Imagino que esse jovem pesquisador visualizava no encontro com grandes nomes do estudo do
Folclore em Minas deparar-se com uma instituição que apoiasse
esse trabalho. O momento de desengano aparece no início dos
anos 80. Tião sonhava que a Comissão Mineira de Folclore deveria ser mais do que oportunidade de reunião de folcloristas. Ela
deveria comandar o desenvolvimento dos estudos.
Numa das assembleias gerais, novembro de 1982, propôs a criação de uma comissão de elaboração de projetos e em fevereiro
de 1983, apresentou o escopo do projeto. Vale a pena transcrever o substantivo da proposta.
Através do presente documento venho apresentar à Diretoria da CMFL algumas ideias, à guisa de sugestão, visando contribuir para a estruturação e implementação
da Subcomissão de Pesquisa da CMFL.
Devido a uma série, de dificuldades de espaço e tempo,os
membros indicados para a constituição da respectiva
Subcomissão, não puderam fazê-lo, razão pela qual tomo
a liberdade de apresentar, individualmente, algumas
ideias e propostas específicas.
Desenvolvimento
Em minha opinião, cabe à Subcomissão de Pesquisa as
seguintes funções específicas
1.

Representar a CMFL junto aos órgãos e instituições
de financiamento e apoio a projetos de estudo, pesquisa e documentação na área cultural, estatais ou
particulares, nacionais ou estrangeiras.

2.

Obter recursos externos à CMFL, financeiros, técnicos, operacionais, etc., para a execução de projetos
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de pesquisa, elaborados e propostos pelos membros
da CMFL;
3.

Financiar projetos de pesquisa elaborados e ou
propostos à CMFL por pessoas e instituições culturais
de Minas Gerais aprovados pela CMFL;

4.

Acompanhar e avaliar os projetos em execução sob
sua responsabilidade, direta ou indiretamente;

5.

Coordenar as evoluções das pesquisas, estudos e
documentações realizadas tanto para as
comunidades pesquisadas, quanto para as
instituições financeiras e para o público, em geral.

Em vista de suas funções específicas, interdependentes e
complementares, a Subcomissão de pesquisa deve ser
resultante, enquanto organismo, de um processo de
discussão coletiva, envolvendo todos os membros da
CMFL na formulação de conceitos e critérios de atuação.
A formulação de uma base conceitual na qual se assente
e se estruture a Subcomissão de Pesquisa, deve surgir de
um consenso dos membros da CMFL, a partir do
posicionamento de cada um. Para tal, sugiro que a
Diretoria da CMFL organize e coordene uma série de
seminários:
- a nível interno, para discussão e reflexão críticas, sobre
“conceitos e funções da pesquisa folclórica” e
- a nível externo, para a tomada de conhecimento das
possibilidades e alternativas de trabalho conjunto entre
a CMFL e as instituições de financiamento e apoio à
pesquisa, estudo e documentação na área cultural.
Tião prossegue em detalhes indicando os passos necessários à
concretização da proposta para recomendar finalmente: “Se a
Diretoria achar procedentes as propostas contidas neste
documento e, se julgar viável, gostaria que cópias do mesmo
fossem enviadas a todos os membros da CMFL para, já na próxima
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reunião do dia 19 de fevereiro de 1983, ele fosse analisado e
discutido”. “Ouro Preto, 01 de fevereiro de 1983”.
Fixe-se a data, dia 1 de fevereiro e registrem-se os nomes de
outros dois componentes da Subcomissão: Lázaro Francisco da
Silva, também residente em Ouro Preto e professor na mesma
Universidade em que Tião lecionava e José Moreira de Souza,
residente em Belo Horizonte.
De posse da minuta de projeto encaminhada à Diretoria, Lázaro
procurou José Moreira, oportunidade em que ambos elaboraram
sugestões próprias, ficando Lázaro encarregado de entregá-las
pessoalmente ao Tião.
Não há discrepância entre as propostas, apenas diferenças de
redação e maior detalhamento a respeito das fontes de
financiamento divididas em “Financiamento externo” em que
se explicita a afirmação de liberdade da Comissão para não se
submeter a linhas de financiamento que venham a “comprar a
inteligência do Folclore”; “Financiamento com recursos
próprios”, os quais deveriam resultar de atividades dos membros
da própria CMFL criadoras de fundo próprio; e “Financiamento
espontâneo ou autofinanciamento” característico da tradição de
pesquisas e estudos dos membros que, ao longo dos anos, por
conta própria, registraram vivências e publicaram suas obras sem
recorrer a qualquer fonte externa seja para definir a relevância
do objeto seja para disseminar a compreensão desses objetos.
Caberia, portanto, à Subcomissão de Pesquisas ser também
comissão editorial com a atribuição de capitalizar os
conhecimentos desenvolvidos pelos membros da CMFL e
disseminá-los com o selo com o nome de “Edições Carranca”.
No dia 19 de fevereiro, data de celebração do aniversário de
fundação da CMFL – 35 anos - a minuta do projeto foi apresentada e discutida, sem maior repercussão. Imagino que Tião tenha
sofrido com nossa indiferença e, após isso, tenha concluído que
a Comissão Mineira de Folclore era muito mais um coletivo de
que um movimento. Com efeito, nada mais frustrante do que
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tomar consciência de pertencer a um “coletivo” de alguma coisa. É sentir-se parte da “multidão solitária”. Pessoas se ajuntam
sem se unirem. Este sentimento de frustração foi expresso por
Aires da Mata Machado Filho, pouco mais de um ano após a fundação da Comissão Mineira de Folclore, no dia 24 de abril de
1949: “a apatia mineira que constitui a mais frisante manifestação da nacional carência do espírito associativo” [de que é efeito] o arrefecimento do relativo entusiasmo inicial”.
Acredito que este mesmo sentimento viveu nosso companheiro. Imagino-o dizendo para si mesmo: “Essa Comissão não está
com nada! Vai continuar a velha trajetória do “Financiamento
espontâneo e individual”. Cada um por si comparecendo a reuniões puramente formais, em que declaram o que fizeram, uma
palestra aqui, uma fala a convite, ali, um livrinho publicado e
pronto... A Comissão não pode permanecer nessa pasmaceira”.
Curiosamente, em meio à conversa sobre a proposta de Tião, à
qual foram fixadas as dificuldades de concretização, uma voz se
elevou. Era uma voz que raramente se pronunciava. Era a voz
oracular de Aires da Mata Machado Filho.
- Vocês enxergam bem e ouvem mal. Vocês precisam experimentar pelo menos, uma vez, ouvir de olhos fechados. O que
este menino está falando é muito importante.
E era mais do que importante. Tião convocava a Comissão a deixar de ser apenas Coletivo e assumir o marca do Movimento, era
convocação ao empoderamento, de se mostrar à luz do sol e
alcançar a sustentabilidade. Note-se que o momento era altamente oportuno. A CMFL era dirigida por Saul Martins, fora
abrigada em amplas salas em andares da Rua dos Carijós, entre
as ruas da Bahia e Espírito Santo, instalara adequadamente o
Museu, e iniciava a implantação do Centro de Informações Folclóricas sob inspiração e coordenação de Antônio de Paiva Moura.
Cabe agora uma pergunta; em qual contexto se deu a criação da
Subcomissão de Pesquisas? Lázaro publicou sua interpretação
em artigo do Boletim da Comissão Mineira de Folclore, Ano IV,
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dezembro de 1983, nº 7. O artigo intitula-se “Pesquisa Folclórica
e a Comissão Mineira de Folclore”.
No referido artigo, Lázaro relata: “Participei por acaso da reunião da Diretoria da Comissão Mineira de Folclore realizada no
início de junho do corrente ano e um dos temas da pauta, aliado
às discussões que se seguiram levaram-me a rascunhar ideias
sobre o que chamarei o “Caso Sebastião Rocha”. Sebastião Rocha, colega da CMFL e ex-colega da Universidade Federal de Ouro
Preto, apresentou um sumário de projeto a uma entidade
financiadora, e pedia o aval da Comissão Mineira, posto que o
órgão financiador somente patrocina pesquisas se endossadas
por uma instituição. Caso sem precedentes, até onde conheço a
história da CMFL, a solicitação do colega suscitou uma série de
perguntas: como se dará o recebimento da verba? A Comissão
controlará os gastos? Exercerá algum tipo de supervisão técnica? Se se dá uma resposta afirmativa à última questão, quem o
fará? a que título? Mas isso não soaria como “patrulhamento
ideológico”? Estas perguntas levantaram outras, de cunho mais
geral, relativas às pesquisas folclóricas no seio da CMFL.”
Em seguida Lázaro destina uma seção para discorrer sobre “A
Ideia de uma Subcomissão de Pesquisa”. Para concluir na seção
seguinte que “a pesquisa sem o apoio institucional, como atesta
o caso “Tião Rocha” não é algo fácil de se fazer”.
Minha interpretação vai além da que Lázaro apresentou. Tião se
valeu da oportunidade de ter seu projeto financiado para
oferecê-lo como “lição” à aprendizagem da Comissão Mineira
de Folclore. Acredito – infelizmente, Lázaro somente pode contestar minha crença se baixar na mesa de um médium - que a
querela suscitada tem a ver com crítica de Tião a uma proposta
de “Mapeamento Folclórico de Minas Gerais”. Nesse documento, publicado na mesma edição acima referida, Tião alfineta:
Outras instituições poderão se somar neste esforço de
mapeamento? Em que condições? Como organismos

239

financiadores, apenas ou participantes em todas as fases do trabalho?
À guisa de exemplo, o paradoxal MOBRAL – uma agência
de alfabetização que não alfabetiza, mas que é, hoje, o
maior parque gráfico do país – possui funcionários em
todos as 722 cidades mineiras e já fez todo tipo de
levantamento possível, inclusive sobre aspectos da cultura
popular, inclusive um Mapa Cultural Brasileiro.
- Até que ponto é interessante para a CMFL fazer uma
mapeamento, partindo do quase zero ou é melhor se
apropriar do vasto, rico e inutilizado material do MOBRAL
[ou de outras entidades] e dar para este material melhor
destinação?
- Ou, quem sabe, a partir desta documentação, catalogála segundo novas funções e tentar comprovar, na prática,
o valor das mesmas?
Não foi por acaso que, dois anos após esse acontecimento, Tião
fundou o CPCD – Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento,
que celebra neste ano de 2015 trinta anos de atividades em
Minas, no Brasil, nas Américas, na Europa e na África.
Contudo, Tião nunca desistiu da CMFL, respondeu sempre a todas
as convocações e aceitou presidi-la no período de 1995 a 1998.
Nessa gestão coisas importantíssimas aconteceram. Em primeiro
lugar, Tião colocou o CPCD à disposição da Comissão Mineira de
Folclore. Licenciou-se praticamente das atividades daquele
Centro ao longo de três anos para dar atenção integral à
Comissão. Criou o Boletim Informativo com edição mensal que
recebeu o nome de “Carranca” e transformou o antigo Boletim
criado em 1976, em Revista Comissão Mineira de Folclore. Correu
atrás de uma sede para a CMFL, aprovou, divulgou e garantiu a
realização do Primeiro Curso de Pós-graduação em Folclore e
Cultura Popular, ampliou a programação anual das atividades da
Comissão ao longo de todo o ano, criou parcerias com inúmeras
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instituições privadas de Minas Gerais e levou o nome da Comissão
Mineira por todo o país.
Em 29 de junho de 1998, após participar atentamente das aulas
ministradas por Tião no curso de Pós-graduação Lato sensu,
“Especialização em Folclore e Cultura Popular”, registrei tudo
que me encantou e submeti ao autor o que anotei. Dei à conversa
a forma de “entrevista” e publiquei no Boletim “A Monografia”
das, então, Faculdades Integradas Newton Paiva.
A entrevista sintetiza um dos focos do que Tião prega e
dissemina:

PEDAGOGIA DO SABÃO
Sebastião Rocha é o atual presidente da Comissão Mineira de
Folclore, entidade que completa nesse ano 50 anos de atuação
em favor do estudo da cultura popular em Minas Gerais. É
também presidente do Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento, uma ONG que atua há 14 anos no campo da
educação popular e do desenvolvimento comunitário a partir da
cultura. Tião Rocha, como é mais conhecido e prefere ser
chamado, escolheu como locais de trabalho aquelas regiões mais
pobres e desassistidas do Estado, como o Vale do São Francisco e
Vale do Jequitinhonha. Nessas regiões o CPCD consolidou algumas
significativas formas de intervenção, tais como a “pedagogia da
roda”, a “pedagogia do brinquedo” e a “pedagogia do sabão”.
Recentemente, foi procurado por A MONOGRAFIA, concedendo
a seus leitores a presente entrevista.
A MONOGRAFIA - Tião, por que da escolha do nome Centro
Popular de Cultura e Desenvolvimento?
Tião Rocha - O Centro surgiu para trabalhar com o trinônio
educação-cultura-desenvolvimento. De modo geral, quando se
pensa em cultura popular vem quase de imediato a ideia de
preservação. É uma trajetória interessante essa preservacionista:
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primeiro destrói-se (através de inúmeros mecanismos:
deterioração, manipulação, exclusão, etc.), depois preserva-se
(através de forma institucionalizadas e burocratizadas). Assim
se fez com as florestas, a fauna, a flora, os indígenas, a vida rural
e o chamado “povo”, seus saberes e fazeres. Os participantes do
CPCD têm outra visão, tanto de povo quanto de cultura.
Caminhamos e trabalhamos na contramão dessa história,
propositalmente. Povo, somos todos nós, querendo ou não. O
nosso conceito não é excludente, ao contrário, queremos incluir e
nos incluir permanentemente, criando formas novas e
inovadoras de participação, de intervenção, de responsabilidade.
E é aí que entra a cultura, os “saberes, os fazeres e os quereres”
do povo como instrumento de educação popular e matéria prima
de desenvolvimento integral. Por isso o Centro é Popular, como
alvo, beneficiário e razão de ser. E de Cultura, Desenvolvimento e
Educação como conteúdos, metas e processos de ação. Quando
priorizamos as nossas áreas de trabalho, levamos em
consideração as carências ditas “naturais” (seca, isolamento,
pobreza crônica e endêmica, ausência histórica de políticas de
educação, de saúde, de saneamento, etc.), as carências “sociais”
(dependência, mandonismo, baixa estima, submissão,
messianismo, etc.) e as carência “políticas” (fracasso dos projetos
implantados, neo-colonialismos políticos, burocratismos
institucionais, etc.). Levamos em consideração que nestas regiões
tentam se sobrepor os saberes de uma sociedade
pretensiosamente hegemônica que tenta impedir que se
manifestem, fora dos círculos “artísticos” permitidos, os saberes,
os fazeres e os quereres de uma sociedade denominada
preconceituosamente de atrasada e decadente. Desvincular a
cultura da arte e aliá-la à ideia de desenvolvimento sustentado
foi uma de nossas opções para ir além do preservacionismo e
realizar a transformação da cultura de “sobremesa” em “arroz
com feijão”, alimento presente e necessário no dia-a-dia da vida
e do nosso desenvolvimento. Esta é a razão de ser do CPCD e o
seu permanente e prazeroso desafio.
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A MONOGRAFIA - Como vocês têm atuado para realizar o que
prometem no nome que deram ao Centro?
Tião Rocha - O CPCD vem desenvolvendo projetos nãoconvencionais de atuação nessas áreas. O caráter inovador de
nossos projetos reside principalmente na forma do fazer. Velhas
questões sob novas abordagens. Assim, surgiu o Projeto
“Sementinha” ou a “Escola debaixo do pé de manga” para
responder as seguintes inquietações:
• É possível, fazer educação de qualidade, sem escola, por
exemplo, debaixo de um pé de manga?
• É possível construir uma escola tão boa, mas tão boa, que alunos
e professores exijam aulas aos sábados, domingos e feriados?
Estas são algumas das muitas questões que nos levaram a
construir esta experiência. E o mais interessante é que, quando
começamos, há 14 anos, em Curvelo, não tínhamos objetivos
claros, mas uma lista de não-objetivos. E a ordem era, se não
reproduzirmos isso, o resto é lucro. Estaremos construindo o novo.
E foi. Hoje, o “Sementinha” exporta tecnologia educacional. O
segredo: a Pedagogia da Roda:
A roda roda e rola
a roda rola e pára
a roda é o símbolo da parceria
É o espaço onde a conversa rola.
Na mesma época que surgiu o Sementinha, surgiu também o
Projeto “Fabriquetas” ou “núcleos de produção da economia
solidária”, jeito mais pomposo de denominar nossas fabriquetas
de sabão, de onde extraímos todo nosso acervo de saberes e
fazeres das populações participantes, que resultou na Pedagogia
do Sabão.
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Acabo de chegar de um Seminário Internacional de Educação
para a Cidadania, realizado na Universidade do Professor, em
Faxinal do Céu, no Paraná. Como comemoração dos 50 anos dos
Direitos Humanos, foram apresentados os 50 melhores e mais
eficientes projetos sociais brasileiros que contribuem para a
formação da cidadania. A comissão organizadora nos procurou
dizendo que havia um equívoco no nosso texto, pois estava escrito
“pedagogia do sabão” em vez de “pedagogia do saber ”.
Respondemos: não há erro, é sabão mesmo.
A MONOGRAFIA - Realmente o nome é intrigante. Vocês quiseram
enfatizar o jeitinho brasileiro, ou a prática do político mineiro de
sempre escorregar como sabão?
Tião Rocha - (Risadas) Bem poderia ser uma destas e estaria muito
bem, aplicado. Mas não foi por isso (Risadas). Em 1984, tivemos
um diálogo de 5 minutos, mas fundamental para nosso trabalho,
com uma professora rural leiga, Profa. Aparecida, lá de Curvelo.
A relação das escolas rurais com o Departamento de Educação
era assim: elas enviavam todos os meses as listas de necessidades
(em geral, todas) e o pessoal do departamento as carimbava e
as passava para frente. Como o atendimento demorava meses,
as listas iam se acumulando. “Precisamos de carteiras, merenda,
livros, sabão, água, papel, detergente, etc. etc.”, diziam estas
listas. Naquela oportunidade o CPCD tinha um convênio com a
Prefeitura e eu respondia por este departamento. Reuni as
professoras rurais e lhes disse: “Não sou dono de supermercado,
não sou gerente de banco, nem chefe de almoxarifado. Sou
educador. E quero saber o seguinte: para fazer educação boa, de
qualidade, é preciso isto que vocês pedem todos os meses?” .
Dessa pergunta saíram os projetos “sementinha” e o
“fabriquetas”. E saiu porque a professora Aparecida de quem lhe
falei a pouco me procurou e me disse: - Olhe, Tião, muitas das
coisas que eu peço, nós poderíamos fazer lá na escola mesmo.
- O que, por exemplo, professora?
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- Sabão, material de limpeza, isso...
- E por que a senhora não faz o sabão?
- Pode? respondeu perguntando.
- Pode! Afirmei eu.
- Nunca soube que na escola podia fazer sabão!
- Agora pode, professora, liberou geral, brinquei.
- Você autoriza?
- Deixa por minha conta. Pode fazer. E o que a senhora precisa
para fazer o sabão?
- De nada, respondeu categoricamente ela. Lá tenho tudo.
- Mas como, a senhora não precisa de nada mesmo, não acredito!
Como é que se faz sabão, professora. Disse, incrédulo.
- Não acredito que um professor, formado, inteligente, não sabe
fazer sabão... todo mundo sabe!
- Eu não sei!
- Num acredito!
- Então, professora, faça e venha me contar como foi.
- Tudo o que preciso tem lá.
Uma semana depois, chega a professora, brava,
bravíssima:
- Tião, fiz o sabão, junto com os meninos maiores. Aquele de
bola, de sebo (E me ensinou a receita). Rendeu muito. Separei o
da escola e a sobra dividi um pedaço para cada aluno.
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- Legal, professora. E por que essa raiva?
- A comunidade inteira está querendo o sabão. Mas é porque
muitos pais fizeram muitos comentários: “engraçado, hoje a
escola ensinou alguma coisa que vale a pena”.
Imagine. E isto partiu de pais que nunca foram numa reunião de
pais e mestres. Eles não se interessam pela educação dos filhos,
etc. etc. etc.
- Calma, professora. Em troca de receita de sabão, eu vou ensinar
para a senhora uma coisa. Sabe por que os pais não aparecem
na reunião?
- Sei, porque eles não têm responsabilidade, interesse.
- Não, professora, porque eles já sabem, antes de ir, qual será o
assunto da reunião. Na primeira parte, é falar dos alunos, da
disciplina, dos estudos, dos deveres de casa. É reclamar, não é?
- É, respondeu ela.
- A segunda parte é pedir dinheiro para a caixa escolar, não é?
- É.
- Então, professora, é por isso que eles não gostam de ir. Para
falar mal dos filhos e depois ...
pedir dinheiro... É ruim!
- Ah, é! E o que eu faço com eles então ?
- Sabão, professora. Com eles, ou deles, brinquei. Depois a
senhora me conta.
Passados uns 20 dias. Aparece a professora eufórica.
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- Tião, [disse ela] tá uma loucura lá na escola. Os alunos e a
comunidade só querem fazer sabão. Já fizemos mais de 15 tipos,
uma beleza: sabão de sebo, de pequi, de pinhão manso, de tingui,
de folha de mamão, de abacate...
Fiquei espantado com a informação. Um dia fui lá ver
como era isso. Estava um grupo de mulheres reunidas em torno
de um tacho enorme mexendo a massa fumegante, conversando
na maior alegria. Brinquei com elas: - me passa aqui este pau e
deixa um cara forte mexer este sabão. E comecei a girar o pau,
ao que fui interrompido: - não, para este lado não pode. Você
não viu que todo mundo mexe pro lado de cá? Se mexer ao
contrário, o sabão não dá ponto. Pronto, imaginei, tem ciência
este negócio. Em seguida, já cansado, passei o pau para uma
senhora e disse-lhe: - faz um pouco de força, vai. E ela respondeu:
- hoje eu não poso ... estou naqueles dias. Pronto. Outro segredo
aprendido: mulher quando está menstruada não pode mexer
sabão, senão não dá ponto.
E a partir daí, este processo de aprendizado de técnicas e
segredos, alternativas e soluções não parou mais. Hoje temos
registrado mais de 1.500 tecnologias populares de baixo custo e
apropriadas, recheadas de ritos, segredos, crenças, etc.
Descobrimos também que a metade destas tecnologias podem
ser feitas por crianças brincando. Como me disse um menino:
quem faz caminhãozinho de madeira, faz qualquer coisa de
madeira. Só muda a forma. É só juntar, pregar ou colar madeira
de jeito diferente. Descobri nessa conversa a melhor definição de
artesanato: criação de formas.
Hoje, 14 anos depois, as comunidades do Vale do São
Francisco que participam de nossos projetos continuam fazendo
uma série de coisas, mas não deixam de fazer o sabão. É um
ritual de magia, de cumplicidade, de exorcismos e troca de
segredos.
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A MONOGRAFIA - Mas, em síntese, o que vem a ser Pedagogia
do Sabão?
Tião Rocha - Sabão é um produto de primeira necessidade, de
baixíssimo custo e que todo mundo sabe fazer, mas não faz. Ao
iniciar este processo, rompe-se uma lógica, aquele do Adam Smith
de “divisão de trabalho”: você tem que trabalhar, ganhar um
salário e com ele você vai ao armazém comprar o sabão feito
pela indústria. Fazer o próprio sabão significa romper esta lógica
e se apropriar do processo de produção e de atendimento das
próprias necessidades. Ao se sentir um criador, um construtor, a
pessoa reativa sua autoestima, seu desejo e transforma sua herança cultural em produtos e ações contemporâneas. Uma roda
de sabão é um espaço de permanente troca, de investigação e
experimentação. E é também um exercício de socialização, de
resultados, de validação e sistematização constante.
A MONOGRAFIA – E a Pedagogia do Brinquedo. Como é esta
pedagogia do brinquedo?
Tião Rocha - Esta pedagogia é decorrente da pedagogia da roda.
O Sementinha provou que para se fazer educação é preciso de
gente. O resto é alegoria e adereço. Para nós a escola é todo e
qualquer espaço físico e humano de uma comunidade. As salas
de aula são todas as casas, quintais, ruas e sombras disponíveis.
Educadores são todos os que se sentarem na roda e criarem oportunidades de troca e mútua aprendizagem. E o conteúdo escolar
serão todos os saberes e fazeres praticados, vividos e buscados
pelos participantes da roda. Um dia uma senhora, mãe de uma
de nossas crianças disse: “engraçado, esta escola é diferente da
outra. Esta eu vejo, a outra fica atrás dos muros. Outro dia a
escola passou pela minha porta três vezes”.
A partir desta experiência, que é básica para nós, investimos em
outra: criança é um ser brincante. O brincar e o brinquedo são
tão essenciais para uma criança quanto o alimento. Implantamos um projeto, paralelo à escola formal, de educação pelo brin-
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quedo, que é o outro nome do Projeto “Ser Criança”. E investimos
na construção de metodologias que dessem ao brincar o sentido
educativo e transformador que ele tem. Hoje, temos mais de 150
jogos e brinquedos criados, adaptados, reciclados e reinventados
adequados para os mais variados fins: jogos de estudo, de linguagem, de matematização, de conhecimentos gerais, de socialização, cidadania, sexualidade, etc. Este projeto ganhou, em 1995,
1º lugar do prêmio ITAÚ-UNICEF “Educação & Participação”, como
a melhor contribuição para educação básica brasileira, disputado por 106 projetos de todo o país.

O Obreiro e suas Obras
Pelo que se vê, a trajetória de Tião é exemplo de promoção
social. A seguir enumero e comento rapidamente algumas obras
desse Educador Popular, historiador,antropólogo e folclorista.
Afinal, o que é ser mineiro? Organização de textos Tião Rocha,
presidente do CPCD – Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento -, presidente da Comissão Mineira de
Folclore. Belo Horizonte: Serviço Social do Comércio Minas
Gerais, [ sem data (1996)]
Uma das contribuições importantes da Comissão Mineira de
Folclore e das comissões estaduais em geral tem a ver com
justificativa de serem estaduais. A questão da identidade como
ideologia ou como realidade preponderante está no cerne da
constituição dos movimentos de Folclore. Os formuladores de
conceitos para o estudo do Folclore, desde Willian John Thoms
referenciam a identidade como núcleo da defesa dos estudos e
da preservação das “antiguidades populares”. Há algo como
reverência ao nacionalismo ou ao regionalismo centrado na
divisão regional do poder que se esconde nessa busca de
identidade.
É extremamente curioso que os estudos de Folclore e o
movimento que o defende tenham a ver com a consolidação
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dos Estados Nacionais. Sob esse aspecto, o folclore deixaria
evidente a fragilidade do poder dos Estados Nacionais firmarem
sua hegemonia. Uma das consequências disso implica na atenção
ao viver em fronteiras e na compreensão dos processos de
regionalização das representações sociais.
É curioso também que, em dado momento de nossa história, os
estudos acadêmicos e as políticas públicas tenham colocado em
segundo plano a referência à identidade espacial para se
dedicarem e enfatizarem identidades étnicas. Mais curioso ainda
é que nossos estudos de identidade étnica tenham favorecido a
consolidação de políticas de segregação étnica.
Perguntar “Afinal o que é ser Mineiro?” afirma o primeiro sentido
dos estudos da identidade com vistas ao exercício da hegemonia
sobre determinado espaço no qual a diversidade sob qualquer
aspecto deverá ser contemplada como determinada pelas
relações que consolidam a formação espacial. Nesta obra, Tião
anuncia sob a forma poética as imagens do que é ser mineiro.
São tantas as Minas, porém e contudo uma.
- ... O que determina o mineiro, este homem em estado
minasgerais?
- ...Um estado de nariz imenso, um estado de espírito,
um jeito de ser.
Manhoso, ladino, cauteloso, desconfiado.
Prudência e capitalização.
(...)
O que mais que eles falam é segredo mineiro:
suspeita-se que debaixo do maior sigilo,
comentam sobre :
“as gentes” da Bahia,
“as coisas” do Riojaneiro,
“os trecos” do Sumpaulo,
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e outros “países” estranhos
e certamente bárbaros.
Tramam ocupar novos territórios
no Espiritosanto
ou sonham com um porto do mar.

Parece que disse tudo. Bem, quase tudo.
O mineiro é um biógrafo de sua sociedade
como se fosse um autobiógrafo de si mesmo.

Então, como estudar o ser mineiro? Tião lança o desafio:
Mineirismo, Mineirice, Mineiridade.
Não gosto muito da expressão mineiridade,
prefiro mineirice,
que me lembra mais um golpe, uma rasteira.
Mineiridade é coisa muito solene,
parece brasilidade, lembra Hino à Bandeira.
Está aí a Mineiridade; estudada sob o prisma da mineirice exibe
a contribuição do folclorista; estudada apenas como mineiridade
denuncia a submissão do sacristão aos donos do poder.
Tião privilegia alguns autores para fundamentar seus instantes
poéticos e outros para brindar o leitor com páginas antológicas.
São enumerados na inspiração poética: Afonso Arinos de Melo
Franco, Antônio Torres, Carlos Drummond de Andrade, Fernando
Correia Dias, Fernando Sabino, Francisco Fernandes, Guimarães
Rosa, Mariângela Maia Leite, Mário Palmério, Pedro Nava, Sebastião Rocha e Sílvio de Vasconcelos. Os textos selecionados
exibem Darcy Ribeiro, Herbert de Souza, Augusto de Lima,
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Roberto Drummond, Jornal do Shopping, Otto Lara Resende,
Paulo Mendes Campos, Afonso Arinos de Melo Franco, Guimarães Rosa, Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade, Affonso
Romano de Sant’Anna, Afonso Arinos, Enrique Rezende, Delson
Gonçalves Ferreira, novamente Afonso Arinos e, para encerrar,
“Oh! Minas Gerais”.
No meu entender “Oh! Minas Gerais” soa como a Marselhesa
Brasileira. Do mesmo modo que no mundo todo canta-se ou
solfeja-se “allons enfants de la Patrie”, “Oh! Minas Gerais” é
cantado ou solfejado em todo o Brasil como ecos da Itália do
“viene sul mare”.
Boa pergunta: Afinal o que é ser Mineiro?

Sabores & Cores das Minas Gerais: A culinária Mineira no Hotel
Senac Grogotó.Belo Horizonte: SENAC, 1998 (Ensaio Histórico)
Posto que o Tião se habilitou a nos desafiar na conversa sobre o
que é ser Mineiro, o Senac o convidou para elaborar o ensaio
introdutório sobre a culinária mineira. Esse ensaio rendeu alguns frutos. Na mesma época, na Semana Mineira de Folclore,
ocupamos o espaço elegantemente chamado de “gourmet” de
um shopping Center de Belo Horizonte e convidamos cozinheiros e cozinheiras habituados a fazer comida apenas para a família sem essa parafernália de temperos, e desafiamos os
comedores a apreciar o texto “Comida típica, ou comida exótica?”.
É claro, que, ao escrever para os grandes mestres da culinária
hoteleira de hotel escola modelo, Tião não ousaria tanto. Seu
texto, porém, rendeu novos frutos na edição recente – 2015 – da
cartilha ( A)Gosto de Folclore: conversar pode dar certo concebida e publicada pelo SESC-MG com a colaboração da Comissão
Mineira de Folclore. “Saber fazer comida e saber comer – desco-
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brindo o que é típico” retoma o Ensaio Histórico para conversar
com professores e alunos das escolas de Minas Gerais, com atenção para os hábitos alimentares do cotidiano e dos dias especiais - comida como síntese da festa e comida para matar a fome.
ONG Parceira da Escola. São Paulo: CENPEC; UNICEF, 1998
Mas o obra principal de Tião se concentra na Educação Popular,
qualquer que seja o local e se expande pelo mundo inteiro. No
Brasil: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Maranhão,
Amazonas. Na América Latina, Peru, Colômbia. Na Europa, na
África. Todo mundo quer comprar o passe do Tião. Até a Suécia
tomou conhecimento de seus feitos. Note-se que a Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo tornou-se editora da obra do CPCD.
A palavra Editora deve ser grafada com maiúscula. Não se trata
de colocar os serviços gráficos à disposição, mas de inserir seus
trabalhos na linha editorial.
Bela lição para Minas Gerais.

Araçuaí – de U.T.I. Educacional a Cidade Educativa; Álbum de
Histórias. [Texto de apresentação do prof. Hubert Alqueres]
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Centro
Popular de Cultura e Desenvolvimento, 2005.
As aventuras de Tião em Araçuaí são exemplares. Nessa cidade,
Tião já encontrou bem adubadas as árvores semeadas por Frei
Chico, nosso companheiro de Comissão Mineira de Folclore. O
coral Meninos de Araçuaí, ouso dizer, é galho transplantado do
coral “Trovadores do Vale” criado por Frei Chico há mais de 40
anos. A diferença está em que, enquanto Frei Chico se dedicou
aos adultos, elevando sua autoestima e disseminando seu saber
expressar e seu saber fazer – as obras de Maria Lira Marques são
síntese de tudo isso –, Tião iniciou suas peripécias com as crianças
até tomar de assalto a política municipal de educação.
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Os Meninos de Araçuaí se tornaram como que embaixadores da
possibilidade de uma educação de qualidade na qual a escola é
apenas uma referência para encontro. A parceria firmada com o
grupo “Ponto de Partida” de Barbacena deu as esses meninos
projeção internacional.
Apenas uma curiosidade, a partir da educação, essas crianças se
tornaram empreendedoras com base no próprio saber e foram
capazes de se credenciarem cineastas e – pasmem – criar uma
sala de cinema na cidade.
A criação de uma cidade educativa alcançou a plenitude com o
projeto “Araçuaí Sustentável”, lição para o trabalhador que
sazonalmente tinha que abandonar a família e migrar para as
zonas canavieiras de São Paulo. Este projeto já se expandiu e
chegou à Região Metropolitana de Belo Horizonte na cidade de
Raposos.
Criatividade na Educação. Terezinha Araújo. São Paulo: Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo: Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento, 2009.
Criatividade na Educação é mais uma obra de editora de São
Paulo, na qual Tião é mais do que louvado em suas peripécias
como educador. Vale lembrar aqui os projetos seminais: Escola
Debaixo do Pé de Manga, Dedo de Gente e Sementinha.
Sobre o projeto “Escola Debaixo do Pé de Manga”, eu me lembrei
de Tião, quando nosso companheiro, professor doutor Raimundo
Nonato de Miranda Chaves promoveu a celebração do
Centenário da Escola de Camilinho. Raimundo recordou com
orgulho mais que merecido:
A escola onde vocês estudam é a mesma escola onde
estudaram os pais de vocês, onde estudaram os avós de
vocês e onde estudaram os bisavós de vocês. São quatro
gerações que tiveram a graça de contar com esta escola
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para iniciar a formação de sua cidadania. Nós
reconhecemos a importância deste trabalho e nos
reunimos aqui hoje para agradecer e para homenagear
esta instituição.
Tião recupera como educador popular uma tradição de escola
comunitária sem limites entre as instalações e a vida social. Eu
me lembrei de Tião no Camilinho porque, ao lado da escola,
havia dois cavalos-burros descansando tranquilamente à sombra
de uma frondosa mangueira. Pensei: aqui, a sombra da
mangueira serve também para os burros à porta da escola. A
criançada do Camilinho se preocupa com as nascentes de água e
leva o assunto para a escola. É uma das escolas em que os alunos
são mais premiados pelo Prêmio Afago de Literatura, e
empregam os valores para investirem em desenvolvimento
familiar.
Mas eu me lembro também da conversa sem objetivo que tive
com uma senhora – eventualmente de um povoado “negro”
originado nos anos finais do século XVIII em Gouveia e que não
era de negros fugidos mas de proprietários reconhecidos como
tais -. Essa senhora me fez um depoimento que me incomoda a
todo momento:
“Lá no Espinho – este é o nome do lugar desde do século XVIII –
chegou um mestre escola, lá pelos anos de 1915 que ensinou
nossos avós a leitura e as contas. Depois ele foi-se embora. O
tempo passou. Por volta de 1940, Seu Mário foi lá em casa
querendo trazer uma menina para trabalhar na casa dele. “A
senhora pode ter certeza” ele disse “lá em casa ela vai ser muito
bem tratada e ainda vai estudar que eu vou colocá-la na escola
de Gouveia”. Minha mãe respondeu: “Ela vai ficar aqui mesmo.
Aqui, nós todos sabemos ler, escrever e contar. Desde que Neco
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Cinquenta andou por aqui nós aprendemos e não esquecemos
mais.”
E a senhora “negra” continuou: “Quando Gouveia passou a cidade
e seu Theódulo foi prefeito, ele criou uma escola lá no Espinho.
Eu fui para a escola. Mandou para nós a professora Hilda de Nonô
Ribas [Hilda era um branca das elites de Gouveia.] Nós
aprendemos muito com ela. Tudo que nós precisava de saber
ela ensinou. Mudou de prefeito e ele tirou a dona Hilda. Acho
que ele ficou com medo de nós passar a cor para ela. Só pode ser
isso. Então, ele mandou uma professora igual a nós mesmos. Ela
não ensinava nada. Ela só queria mandar ni nós. Ora veja. Isso
nós já sabia. Não precisava dela vir mandar. Nós queria aprender
o que nós não sabia.”
Fixo. No povoado, alfabetização se tornou tradição popular, sem
escola. Quando o Estado – a prefeitura – passou a entender
educação como educação escolar, aconteceram duas coisas.
Trazer para o povoado pessoa que para eles é um valor e mudar,
em seguida, para o desvalor.
Conversei com outras pessoas desse povoado e ouvi coisas que
trafegam totalmente na contramão da política quilombola. Mas
o que a senhora me disse pode ser traduzido da seguinte
maneira: Já que tem essa diferença entre branco e preto. Os
brancos deveriam ter em suas escolas professores pretos e os
pretos, professores brancos. Com isso, os pretos aprendem com
os brancos e os brancos com os pretos. Até agora não ouvi nada
mais desafiador para a consolidação de uma sociedade
democrática plena.
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O Caminho das Pérolas, Novas formas de cuidar da saúde.
Cristina Araujo e Sebastião Rocha (org.) São Luiz MA.: UNIGRAF,
2002
Educação popular não se resume nas cartilhas do Mobral com o
objetivo de engordar estatísticas de aumento da alfabetização.
Educação popular é oferecer oportunidade às pessoas de
conhecerem as opções disponíveis a um viver saudável.
É em meio a essa peripécia que Tião alcança o estado do
Maranhão com o desafio de conversar com os agentes de saúde,
compreender suas práticas e contribuir para que eles
compreendam os móveis de suas ações.
O conceito de “resiliência” é fulcro do processo. Nessa obra
transparece mais uma característica do trabalho do Tião. A
efetividade das propostas vingam quando os sujeitos da
educação se tornam autores. Assim a atividade dos “autores”
assume o lugar de organizadores. Autores são todos os que
participam do processo e que se comprometem com seus
objetivos.

Cuidando do futuro: redução da mortalidade materna e
infantil no Maranhão. Tião Rocha e Cristina Loyola (org.)
Belo Horizonte: Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento, 2012
Nesta obra, segue-se a mesma linha da anterior. Falam os autores
sob supervisão dos organizadores.
Para mim fica esta lição. Ser folclorista não é trabalhar pela
preservação do saber popular tradicional, entendendo tradição
como produto; é, principalmente, conviver com o saber de quem
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quer que seja com atenção para as opções disponíveis compatíveis
com o desenvolvimento social sustentável.
Sintetizo a mensagem de Tião no texto que ele disponibiliza na
internet:
“VOCÊ É UM EDUCADOR?”
- Texto para reflexão e instrumento de trabalho A primeira questão que se apresenta para qualquer
pessoa que deseja ser um educador é: “a quem
queremos servir com o nosso trabalho?”
As diversas possibilidades de respostas a esta pergunta,
nos permite caracterizar os tipos de educadores
possíveis:
1º - Educador Tarefeiro:
- É aquele que serve ao sistema político dominante,
cumprindo as tarefas que lhe são determinadas.
Cumpre o programa pré-estabelecido, a metodologia
pré-definida, aplica técnicas e atividades préconcebidas.
Este educador vive a ilusão de estar mudando quando
na realidade ele é um agente de preservação da
dominação e, em geral, um elemento dificultador da
democracia participante dos educandos no seu próprio
processo de educação.
2º - Educador Pelego:
- É aquele que diz não servir ao sistema dominante, mas
serve aos interesses de seu grupo e de sua classe. Este
educador busca o poder para sua corporação. Sua
prática se caracteriza pelo simples reformismo,
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enquanto seu discurso é de contestação da pedagogia
oficial. Sua postura no final das contas é a da
substituição do discurso oficial pelo aparente discurso
da transformação.
O educador pelego vive a ilusão de ser o transformador
e guia da educação, quando, na realidade, ele luta pela
alternância do poder, fazendo de seu trabalho uma
ação pedagógica fisiológica e interesseira. Ele, por fim,
pode se diferenciar enquanto pelego assumido ou
manipulado.
3º - Educador Egoísta:
- É aquele que só pensa em si mesmo, só trabalha para
si mesmo. É um equívoco chamá-lo de educador, pois
ele não consegue nesta prática eminentemente social e
política ver mais do que a si mesmo. Qualquer
disciplina, conteúdo, metodologia e atividade
pedagógica pouco importa, pois tudo é usado para
alimentar o próprio ego. Este é o oportunista de
plantão, “educador” de mão única e hora marcada.
4º - Educador Popular:
- É aquele que dá à Educação o caráter político, social e
cultural de que ela se reveste e faz de seu trabalho um
processo de militância e comprometimento, não com o
sistema dominante (“tarefeiro”), não com os grupos
hegemônicos (“pelego”), não consigo mesmo
(“egoísta”), mas com a prática da democracia
substantiva e radical.
O educador popular é um agente-meio de educação do
povo, a partir da visão de mundo, dos saberes e fazeres
do povo, das suas perspectivas e “utopias” (entendidas
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não como sonhos impossíveis, mas como a busca do
não-tópico, do não realizado ainda).
Este educador faz com que o grupo de educandos (do
qual é parte) crie o seu próprio ritmo de apropriação do
conhecimento e construa sua pedagogia.
À guisa de exemplo, outra pequena reflexão: “Ilusão X
Utopia”, ou como descobrir a resposta para a pergunta:
-”O que é necessário para ensinar latim a João?”
- A resposta é: . . .
É uma grande ilusão pensar que, aprendendo os
códigos de comunicação das classes dominadoras e das
elites, as camadas populares estarão se preparando
para a reversão do quadro de exclusão em que se
encontram. Isto só aconteceria se as classes
dominantes e elites se mantivessem estáticas e as
classes populares em grande desenvolvimento. Mera
ilusão é julgarmos que será através da apropriação da
linguagem “culta” que as comunidades populares
conseguirão transformar o mundo em que vivem e as
condições a que estão submetidas.
Outra ilusão é considerarmos que apenas com o nosso
discurso “progressista e de esquerda”, mas não
praticado e não comprometido junto às camadas
populares, iremos instrumentalizá-las para a
transformação histórico-social de que necessitam.
Não será pelo enunciado de nossos objetivos como por
exemplo a “melhoria da qualidade de vida da
comunidade” que o nosso projeto irá se realizar. Não
será pelo repasse do nosso modelo de vida (e que
“vida!”) que iremos transformar a vida das
comunidades populares.
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O povo fará as transformações por si e no momento em
que, com nossa militância e cumplicidade, numa prática
educativa plural, superar a ideologia do autodesprezo,
resgatar a sua autoestima, apropriar-se de seus
próprios saberes e fazeres, e assumir criticamente a sua
linguagem e consciência, hoje em estado latente,
sufocada e oprimida, determinando o novo curso da
História.
No dia que o “empodemento” comunitário for
substantivo e diariamente praticado, a transformação
social se fará e, aí sim, teremos condições e orgulho de
afirmar que construímos uma Comunidade Sustentável.
“Ler a nossa realidade e escrever a nossa história”, eis o
lema, diretriz e “slogan” que elegemos como premissa
conceitual das propostas, dos projetos e das utopias
dos educadores populares e agentes culturais e
comunitários.
Tião Rocha
Diretor Presidente - CPCD
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Tião e suas
peripécias
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Romeu Sabará da Silva – um antropólogo em
luta pelo Folclore
José Moreira de Souza
E se os fatos não estiverem de acordo
com a teoria, pior para os fatos. [Luís
Flávio Couto]
Atenção para o povo da cultura
Ao apresentar nosso companheiro de Comissão Mineira de Folclore, professor doutor Romeu Sabará da Silva, recomendo ao
leitor percorrer com atenção artigo publicado na edição de número 21 desta Revista do ano 2000, páginas 166 a 169.
Nesse artigo, Romeu faz um libelo às políticas culturais chamando à razão os estudantes da UFMG no final da década de 1960. Ao
propor a publicação do artigo após 30 anos, o autor o considera
atual para o fim do milênio e aurora do novo.
Entendo que o cerne dessa invectiva se destina, em primeiro
lugar, aos consumidores de uma literatura antropológica que
privilegia o conceito de cultura como o passe par tou da compreensão das relações sociais, autonomiza a esfera da cultura, do
mesmo modo que, ao longo dos processos sociais, autonomizouse a Economia, a Política, a Literatura, a Educação, tornando irracionais outras esferas do saber humano que não se submetam a
essa divisão do trabalho acadêmico. Romeu chama a atenção
para o culturalismo.
Ao opor “cultura do povo” ao “povo da cultura” mostra que o
apreço à cultura do povo “prioriza a forma em detrimento do
conteúdo, privando a cultura popular e o folclore de sua substância, o povo”. E acrescenta: “As políticas culturais por esta
linha têm sua fundamentação teórico-metodológica junto ao
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meio acadêmico-científico no que vem sendo comumente conhecido como culturalismo” e insiste: “consiste em tratar a cultura como entidade superorgânica que paira acima da sociedade, tendo vida própria, onde a mera preocupação em salvar a
cultura encobre um desinteresse pelo povo da cultura, quando
não o desprezo pelo mesmo.”
A atenção para o povo da cultura mais do que ao exótico da
cultura do povo favorece compreender o emaranhado de
interesses hegemônicos que permeiam o saber viver, sua
compreensão, manifestação e celebração nas camadas
populares.
Esta atenção e compromisso do professor Romeu Sabará
contribuíram para que a Comissão Mineira de Folclore aprovasse
a proposta de o XVII Congresso Brasileiro de Folclore que se
reuniria em Belo Horizonte no mês de outubro de 2015 tivesse
como tema A Cultura do Povo e o Povo da Cultura em substituição
ao que se propunha anteriormente: Outra paz é possível.
De fato, ambas mensagens para conversa se aproximam. Ao
centrar a atenção no Povo da Cultura, denuncia-se o culturalismo
embutido nas políticas de cultura e esclarece-se o sentido das
ações do Estado no momento em que Cultura se torna esfera
autônoma da vida social. Na mesma direção, ao destacar a
conversa sobre “outra paz é possível” os estudiosos são
convocados a examinar como chegam ao saber popular as
imposições de convivência pacífica resumidas no conceito de
tolerância. A pergunta: é possível estabelecer relações pacíficas
situadas além da tolerância? O convite para pensar e conversar
sobre relações pacíficas e, consequentemente, sobre a realidade
preponderante de conflitos, agressões, competições e lutas,
desfoca a atenção para a “Cultura” e focaliza a “condição humana”
e sua diversidade.
Resultou da conversa para preparação do XVII Congresso
Brasileiro de Folclore a fixação das seguintes ideias chaves:
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Cultura do Povo e Povo da Cultura: Diversidade, saber viver e
suas condições.
Essas foram contribuições de Romeu, folclorista militante, o filho
mais querido do professor Saul Martins, adotado por ele desde
que se tornou aluno da disciplina Antropologia IV ministrada no
Curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da UFMG, no ano de 1968.
Saul pôs tanta fé no jovem Romeu que, no ano seguinte, 1969,
repassou para Romeu a disciplina de Folclore que lecionava no
curso de graduação em Cinema da Universidade Católica de
Minas Gerais. Esse curso surgiu da imaginação do padre jesuíta
Edeimar Massoti, membro da Comissão Mineira de Folclore.
Nessa mesma época, Romeu assumiu também uma disciplina
no curso de Geografia da mesma Universidade.
O afeto que Saul sempre dedicou ao Romeu se expressou em
torná-lo literalmente membro da família. No ano de 1970, Saul
exigiu – esta é a palavra, exigiu – que Romeu se submetesse ao
concurso de professor no nível de “auxiliar de ensino” da FAFICH
UFMG e garantiu, nesse mesmo ano, o ingresso de Romeu na
Comissão Mineira de Folclore na qual passou a exercer
informalmente a função de secretário do Secretário Executivo
que era o próprio Saul.
Romeu cuidou de responder à altura às esperanças do mestre e
tutor. Já em 1969 esboçou um projeto de estudo da Cultura Negra
em Minas Gerais, o qual tomou corpo para obter financiamento
cujo título era: “Estudo Histórico etnográfico de alguns traços
culturais negros em Minas Gerais”.
Transcrevo em seguida o que já publiquei sobre a trajetória do
autor em nosso Boletim Carranca.
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Descobrindo os Arturos
Certa vez, em fins de 1968, ou em 1969, encontrei-me
com Romeu. Sua atenção já estava voltada para o
Congado. Disse a ele, “existe em Contagem um terno de
congado. Coitados, eles saem pela rua dançando, sozinhos, ninguém se incomoda”. Eram os Arturos.
Em 1970, Romeu se candidatou à docência no curso de
Ciências Sociais por sugestão do professor Saul Martins.
(...)
Posicionado na contramão do grupo que disputava a
hegemonia no curso de Ciências Sociais, Romeu cuidou
de se mostrar competente e de expor sua herança como
filho de Pocrane.
Em 6 de abril de 1972, recebi um Projeto de Pesquisa com
o título: “Estudo Histórico etnográfico de alguns traços
culturais negros em Minas Gerais”, com a seguinte dedicatória: “Ao amigo Moreira para ver apreciar e dar sugestões”.
No Projeto, Romeu dá continuidade ao estudo pioneiro
de Aires da Mata Machado e amplia os horizontes enumerando 7 focos para aprofundamento: Comunidades
negras, Associações Religiosas Negras, Associações Civis Negras, Folguedos Populares Negros, Santos e Devoções Negras, Umbanda e Candomblé, e Igrejas de Santos Negros.
Tem como ponto de partida comunidades visitadas “núcleos negros considerados como sobreviventes de antigos quilombos”. “Mata dos Crioulos (Diamantina); Quartel do Indaiá (Diamantina); Mata da Jaíba (Montes Claros); Os Arturos (Contagem)”. Lembra ainda sua região
de Nanuque.
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Já na elaboração desse projeto, Romeu demonstra o
cuidado de organização sistemática de informações. Criação de fichas sistematicamente organizadas por assunto. Ordenação das obras necessárias para leitura seguidas de documentação por assunto. Juntamente com isso
a preocupação de reunir estudiosos de folclore com o
objetivo de disseminar objetos de pesquisa em andamento. Esse esforço se concretiza nos Simpósios de Comunicação sobe Pesquisas em Folclore iniciados em 1979
com duração até 1981. Por este trabalho ficava mais do
que evidente que Romeu seria o herdeiro natural de Saul
Martins no comando da Comissão Mineira de Folclore.
O Simpósio contou com participação de folcloristas de
vários estados, com destaque para Hermógenes da Comissão Espirito Santense, os da Comissão Mineira de
Folclore e pesquisadores da UFMG, PUC Minas, Senac,
Biblioteca Pública. Destacou também registros em vídeo
como os do padre Massoti – membro da Comissão Mineira e fundador da Escola de Cinema –, e José Tavares
de Barros da Escola de Belas Artes da UFMG.
A ideia do simpósio era ambiciosa: firmar parceria com
o Instituto Nacional de Folclore, consolidar relações com
a Coordenadoria de Cultura do Governo de Minas Gerais, firmar relações entre pesquisadores de todo Brasil e
“beneficiar mais pesquisadores de Folclore e ciências
afins, que persistem no seu trabalho árduo e nobre, porém, tantas vezes ignorado.”
Coincidência, ou não, mudança do governo, encerrou o
ciclo dos simpósios. Há três comunicações de Romeu importantes nesses encontros: a primeira sobre o “Queijo
Mineiro”. Muito antes de se pensar em registros de
Patrimônio Imaterial, Romeu se dedicou ao assunto, com
atenção para o que hoje é chamado de sustentabilidade
firmada na indústria caseira e no campesinato.
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A segunda comunicação dedica-se à “Festa da Primeira
Capina de Milho entre os Arturos”. Esta comunicação
mostra como já estava avançada a dissertação de
mestrado do autor para ser defendida na Universidade
de Brasília. Por último, um estudo que iniciamos conjuntamente em setembro de 1980 e que foi publicado com o
título de “Pinhões: Comunidade Negra na órbita metropolitana”.
Em 1980, no encontro da ANPOCS, realizado na última
semana de outubro no Rio de Janeiro, Romeu apresentou o “paper” “Comunidades Rurais Negras no Brasil.
Um novo campo de estudos monográficos”. Nesse texto
o autor se detém em 15 comunidades existentes em Minas Gerais das quais foram visitadas e selecionadas quatro para estudos em profundidade. Arturos, Pinhões,
Sapé e Coqueiros.
Os estudos se expandiram posteriormente, alcançando
Pontinha no município de Paraopeba, sobre o qual o
autor elaborou importante monografia e muitas outras.
Merece destaque também estudo não publicado sobre
a Festa do Rosário do Serro que deveria ser parte integrante da dissertação de mestrado.

Arturos em Tese
No encontro anual da ANPOCS, em 1997, dessa vez em
Caxambu, Romeu chegou todo alegre, trazendo sob os
braços Comunidade Negra dos Arturos. O drama de um
campesinato negro no Brasil. Tese de Doutorado em
Antropologia Social apresentada no Programa de Pósgraduação em Antropologia Social Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
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Orientador: Dr. Kabenguele Munanga. Defendida e aprovada em primeiro de setembro de 1997.
Era o fim de uma aventura e de alguns anos de briga
com o Departamento de Ciências Sociais da FAFICH e com
a Coordenação do Curso. Romeu exibia seu troféu após
requerer a aposentadoria.
No ano seguinte, em sessão solene comemorativa do
cinquentenário da Comissão Mineira de Folclore, Romeu
presenteou seu Mestre e Pai Saul Alves Martins com um
exemplar luxuosamente encadernado.
O mesmo trabalho foi dedicado à coordenação do Curso
de Pós-graduação em Folclore e Cultura Popular ministrado pela Comissão Mineira de Folclore em parceria com
as, então, Faculdades Integradas Newton Paiva.
Nos anos seguintes, a importante tese, recolheu-se às
gavetas do autor.
Vale a pena conhecer antecipadamente o Sumário.
A tese se divide em 5 partes compreendendo 15 capítulos.
Parte I: Do Congado Mineiro à Comunidade Negra dos
Arturos.
Parte II: Comunidades Negras Rurais: Formas de
Campesinato Negro no Brasil.
Note-se que o autor desenvolve um diálogo importante
para distinguir Quilombolas de Campesinato Negro. É
uma discussão altamente relevante e fértil.
Parte III: A Comunidade Negra dos Arturos e a Sociedade Envolvente
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Parte IV: A festa da Primeira Capina de Milho entre os
Arturos.
Como já vimos, o autor deu a esse tema relevada importância para o mesmo permanecer no plano da Tese. Seu
estudo, a partir do mutirão e encerrando com a celebração favorece intermináveis conversas de interesse não
apenas para as comunidades negras.
Parte V: A Comunidade Negra dos Arturos e o mercado
de Bens Simbólicos.
Esta parte é uma avaliação do caminho percorrido ao
longo de quase trinta anos. Soa também como confissão de mea culpa. Pesquisa como intervenção no “objeto” pesquisado.
Dividida em três capítulos, o autor trata da “Cultura Étnica e o mercado de Bens Simbólicos” no capítulo 13; da
relação entre a Comunidade e o Mercado de Bens Simbólicos, no capítulo 14; para encerrar com “A Comunidade, sua Cultura e o Mercado Cultural”.
Esta parte contém uma agenda para os estudiosos de
folclore, mas deve chamar a atenção principalmente para
as ONGs que correm atrás de editais de fomento da cultura sem atenção para a dinâmica própria das comunidades.
Tive a oportunidade de acompanhar as conversas desenvolvidas pelo autor em diferentes locais em que esta obra foi lançada.
O primeiro lançamento aconteceu no dia 9 de junho na Casa do
Jornalista. Foi oportunidade de encontrar velhos companheiros.
Em seguida foi a vez de participar de dois lançamentos promovidos pela Comissão Mineira de Folclore em parceria com a
Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. A obra foi
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lançada no Museu Abílio Barreto e no Centro de Referência da
Cultura Popular e Tradicional “Lagoa do Nado”.
O dia 18 de setembro foi a vez da FUNARTE, dentro da programação do “Ciclo Universitário Sindical de Cultura”. No dia 2 de
outubro, Romeu apresentou sua obra para professores de Contagem na Escola Municipal Babita Camargos.
O dia 7 de novembro foi especial. O autor escolheu uma data
importante para dedicar a cada família da Comunidade dos
Arturos um exemplar de sua obra acrescida de uma página de
agradecimento especial. Foi uma noite maravilhosa que se encerrou com aplausos de todos cantando “Parabéns pra Você”
tendo em vista que Romeu celebraria aniversário no dia 9 em
seguida.
Imagino que o percurso ainda não se encerrou. Existe um espaço obrigatório para ouvir e conversar sobre essa obra. Um dos
auditórios da FAFICH UFMG.

Novas obras
Romeu tem prontas duas obras que certamente irão movimentar rodas de conversa em muitos locais. A primeira que deverá
ser publicada no ano de 2016 tem o título de Memórias de Antropólogo Brasileiro em plena ditadura. O autor hesitou entre
diferentes títulos; no momento mantém este. Eu havia inventado um provisório: Romeu o intelectual anarquista: autobiografia intelecto-material. Ao ler as últimas versões estou de
acordo com o novo título inventado pelo autor, mas ainda sinto
que não convocará todos os leitores que poderiam tirar proveito da leitura dessa obra.
O “intelecto-material”, termo para o qual chamei a atenção tem
como objetivo mostrar o alcance dessa obra. No meu entender,
o percurso narrativo desenvolvido por Romeu põe às claras os
obstáculos que todo ser humano, enquanto humano, terá de
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enfrentar para responder aos acenos de saber viver e suas condições.
Tenho me ocupado em compreender isto e a trajetória de cada
pessoa me chama a atenção. O que tenho chamado de síndrome
do Menino Jesus tem iluminado minha compreensão de muitos
casos a partir dos estudos dos “tipos populares” tão caros aos
folcloristas.
Em Memórias de um Antropólogo, Romeu exibe com a mais
elevada competência e honestidade essa autobiografia intelecto material. Para chegar à edição tal como será apresentada,
Romeu submeteu a leitura a uma roda de cerca de vinte pessoas as quais puderam socializar suas apreciações, censuras e críticas. Distingo censura de crítica porque a censura tem o objetivo de comandar a forma; já a crítica se centra apenas no objeto
e sua construção. É censura, por exemplo, eu dizer que a obra é
ótima, que tal frase é perfeita. Censura qualifica ou desqualifica
uma obra. Crítica não; crítica como diz Deleuze é sempre a favor
do objeto em construção, não do autor desse objeto. Aqui e
agora, faço críticas ao título da obra. Digo: o conteúdo desta
obra vai além das pessoas que estudam ou sabem o que é antropologia. O conteúdo dessa obra pode ser lido com proveito
por todas pessoas que necessitem compreender até onde são
limitadas em suas aspirações de desenvolvimento intelectual.
O conteúdo é oportunidade para as pessoas compreenderem
ou conversarem sobre a divisão do trabalho intelectual e as
consequências disso para o desenvolvimento pessoal e suas
implicações no sofrimento psíquico.
Eu visualizo, como já registrei em duas oportunidades, que
Romeu deve – dever moral – procurar uma editora de porte
nacional que garanta adequada distribuição em todo território
nacional. Pelo conhecimento que tenho de mercado editorial,
vejo que esta obra abrirá espaço para exame e discussão de
muitas coisas com oportunidade de tornar nossas instituições
melhores do que são ou que pretendem ser.
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Nessa obra está também contido o anúncio da próxima a qual
ainda não tem data prevista para ser publicada. Trata-se da questão do Folclore.
Antropologia e Folclore: ambiguidades e preconceitos, a obra
anunciada teve seu início quando Romeu participou como professor do curso de Pós-graduação: Folclore e Cultura Popular e
lecionou a disciplina “Etnografia e Teoria do Folclore”. Nela, o
autor desenvolve conversas proveitosas sobre as querelas recorrentes que têm desqualificado os estudos de folclore com
conhecimento de causa. Com efeito, os estudiosos de Folclore
são pioneiros no Brasil em estudos que posteriormente passaram ao interesse dos historiadores, antropólogos ou sociólogos, porém, em quase todos os casos, o tratamento dado é tido
como inicial e insuficiente. Os estudos de folclore se enobrecem quando assumem nomes como etnomusicologia, etnologia,
etno qualquer coisa.
Vejam este comentário recentíssimo sobre o lançamento do
livro Batuque de Umbigada, Tietê, Piracicaba e Capivari. São
Paulo: Acervo Cachuera, 2015.
O batuque de umbigada, manifestação de origem banto,
remonta ao século XVI. Em 1992, o etnomusicólogo Paulo Dias começou a se interessar por essa cultura qualificada por ele como afrossubterrânea, que atraia pouca
atenção a não ser dos folcloristas. (Carta Capital, ano
XXII nº 883)
Romeu vai se deter nas polêmicas e maus entendimentos do
que vem a ser Folclore percorrendo a bibliografia e as polêmicas e também sua vivência como Antropólogo na UFMG. Eu,
porém, tenho a convicção de que, enquanto reinar a divisão do
trabalho acadêmico atualmente institucionalizado e que tende
a se aprofundar mais ainda, jamais os estudos de Folclore encontrarão abrigo na universidade com este rótulo. Esses estudos irão se esconder sob outros rótulos, principalmente com o

273

nome de etno alguma coisa. Etnoecologia, etnobiologia,
etnomatemática,
etnogeografia,
etnometodologia,
etnomusicologia, etnolinguística, etnohistória, etnopedagogia,
etno tudo que você quiser.
A razão é muito simples. Basta percorrer os autores desta edição.
Nosso doutor Raimundo Nonato de Miranda Chaves, membro
da Comissão Mineira de Folclore, é credenciado como
Engenheiro Agrônomo com mestrado e doutorado em
Estatística, Matemática e Informática; Hermes de Paula, também
membro da Comissão Mineira de Folclore e que foi professor
da Escola de Medicina da atual Unimontes, foi médico; Moacyr
Costa Ferreira, membro da Comissão Mineira de Folclore, é
graduado em Física, professor de Física; Frei Francisco van der
Poel, membro da Comissão Mineira de Folclore, é sacerdote,
portanto, graduado em Filosofia e Teologia. Antônio de Oliveira
Melo, membro da Comissão Mineira de Folclore, é graduado
em F ilosofia e por conta própria um dos mais ilustres
pesquisadores de História de Minas; Kátia Cupertino, membro
da Comissão Mineira de Folclore, é graduada em Educação Física
com mestrado em Ciências da Educação, Antônio Henrique
Weitzel, membro da Comissão Mineira de Folclore, graduado e
pós-graduado em Letras está sempre atento para a linguagem
popular e desta para a medicina popular, as crenças populares,
o universo do saber viver na zona da Mata Mineira. E por aí vai.
Por mais que tenhamos promovido divisões e classificações
necessárias à comunicação – a criancinha já sabe que para
conversar nomes tem que ser dado às coisas: foi assim que
Adão começou sua trajetória – resistimos a conferir lugar
especial aos que reivindicam exclusividade a determinados
domínios de classificação. Isto não é negar a divisão social do
trabalho mas de questionar a divisão das atividades intelectuais
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impondo a elas critérios arbitrários de divisão do trabalho.
Conclusão: o que faz de alguém folclorista não é o
credenciamento acadêmico, mas sua atenção ao ser povo, como
qualquer outra pessoa e o empenho em compreender a
peripécia de saber viver e suas condições. Moral dessa história
o que faz de um padre folclorista é ouvir na voz do povo: “Quem
ama com fé, casado é”. O médico, o literato e o psicólogo podem
escutar com atenção: “De médico, poeta e louco cada um tem
um pouco”.
Para consolo dos crentes na fé da divisão do trabalho intelectual
podemos chamar para conversa o reconhecido como “filósofo
positivista” Karl Popper “Acerca da inexistência do Método
Científico”.
Começo, regra geral, as minhas lições sobre Método Científico
dizendo aos meus alunos que o método científico não existe.
Acrescento que tenho obrigação de saber isso, tendo eu sido,
durante algum tempo, pelo menos o único professor desse
inexistente assunto em toda a Comunidade Britânica.
O meu assunto não existe em vários sentidos, e vou mencionar
alguns deles.
Primeiro, o meu assunto não existe porque os assuntos,
em geral, não existem. Não há assuntos; não há ramos
do saber – ou melhor da pesquisa: há somente problemas e o impulso para os resolver. Uma ciência como a
botânica ou a química (ou, digamos,a química-física, ou
a eletromecânica) é, defendo eu, apenas uma unidade
administrativa. Os administradores das universidades
têm, de resto, um trabalho difícil, e é de grande conveniência para eles trabalhar supondo que há alguns assun-
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tos determinados, com cátedras associadas a eles, e destinadas a serem ocupadas pelos peritos nesses assuntos. Não estou de acordo: até os alunos competentes
são enganados por este mito do assunto.
Eu gosto muito de dialogar com Popper. Já no ano de 1972, tivemos oportunidade de colocar esse autor em nossa roda de conversa quando nos surgiu a oportunidade de promover o Seminário de Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar, inaugurado
por Manoel Diégues Júnior, como extensão do II Ciclo de Debates sobre Medicina Popular. Nessa oportunidade reunimos filósofos, jornalistas, cientistas sociais, economistas,
farmacólogos, médicos, pedagogos, juntamente com pais de
santos, benzedores, devotos, curandeiros em torno da mesma
mesa e com os mesmos direitos de partilhar seu poder. Uma
das conclusões é que reinava um loteamento dos saberes e
que a atividade mais importante do que desenvolver o conhecimento era de zelar pelas fronteiras.
O professor de Psicologia Social e Psicanalista, Célio Garcia,
definiu interdisplinaridade como “frequentação assídua e perversa do território do outro”. Insisto no “perverso”. Perversidade é termo muito caro ao campo da psicanálise com ênfase na
Psicopatologia. Célio nos ofereceu a melhor coordenada para
compreender o que é a prática do movimento dos folcloristas.
Somos todos perversos. Invadimos assiduamente os territórios
demarcados do saber credenciado sem exibir nenhum
credenciamento para tal. Fazem-nos bem as universidades e os
estados com suas políticas culturais ao evitarem o nome folclore. Símbolo da perversão. A universidade jamais será a mesma
quando admitir que o não-assunto Folclore pode circular em
meio às rodas circunscritas do saber credenciado. Isto exige
uma nova organização social, desinstitucionalização dos Institutos de Educação e de Pesquisa. Pior ainda, vai exigir uma
Sociedade Democrática plena, um Estado que promova de fato
o Bem Comum. É melhor não interditar o uso da palavra Folclo-
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re para que o mito da divisão do trabalho intelectual não venha
invadir as fronteiras tão bem vigiadas pelas normas burocráticas.
Romeu se tornou também Poeta e Dramaturgo como oportunidade para se preparar para dizer plenamente o que tinha a dizer em discurso narrativo direto em Memórias de um Antropólogo e em Antropologia e Folclore: ambiguidades e preconceitos. Abrindo a Boca; Belo Horizonte, zonte, zonte...; de Marias e
Madalenas, são algumas obras dos instantes poéticos de livres
associações que libertaram o autor para as Memórias.
Aguardem.
Finalmente, informo que Romeu nasceu no dia 9 de novembro
do ano de 1941, no arraial da Barra da Figueira, futuro município
de Pocrane – MG, filho de dona Dorvina Maria da Silva e dom
Iraci Sabará da Silva.
Só esta fichinha abre espaço para muita conversa. O pai descendente de índios botocudos com negros e a mãe dos europeus colonizadores do Mucuri – sonho de Teófilo Otoni de abrir
Minas para o mar. O pai pedreiro ajuda a construir igrejas, e faz
o menino sonhar em se tornar construtor de igrejas, a mãe,
astuta ensina o menino a desejar ser padre...
A missa Conga, criada por Romeu no ano de 1974, é resposta à
mãe, dona Dorvina. Sem ser padre, Romeu inventa uma Missa e
leva o congado de Minas para uma missa junto à Basílica de
Lourdes na França, tendo, antes feito os tambores de Minas
ressoarem em Paris na comemoração do bicentenário da Revolução Francesa e ouvir dos organizadores franceses do evento
“Tambour 88” esses dizeres que devem ressoar para nosso orgulho de colonizados: “Enforcamos o Rei e a Rainha e trouxemos
um Rei e uma Rainha Negra para a festa”.
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Romeu e seus Arturos - 7 de novembro de 2015

278

Kátia Cupertino: desafios à presidência
José Moreira de Souza
Era o ano de 1998. A Comissão Mineira de Folclore - CMFL - celebrava o cinquentenário de sua fundação e os 80 anos de um dos
seus principais fundadores, Saul Alves Martins. Tião Rocha era
presidente.
Em 1997, na oportunidade das comemorações do Centenário de
Belo Horizonte, em assembleia geral, o folclorista Zanoni
Eustáquio Roque Neves propôs, entre inúmeras coisas, a oferta
de um curso de Folclore para os estudiosos. Um dos membros
que, então, ocupava o cargo de coordenador de pesquisa e pósgraduação das Faculdades Integradas Newton Paiva, acrescentou à proposta a oferta de um curso de pós-graduação lato sensu.
A proposta foi acolhida e escolhido para coordená-lo o professor Lázaro Francisco da Silva, da Universidade Federal de Ouro
Preto.
Para a realização do curso e estudo de sua viabilidade, promoveu-se um seminário de pré-lançamento com tema proposto
pelo folclorista Zanoni Neves e conferencistas escolhidos pelo
proponente. Além da apresentação do programa do curso, cada
conferencista abordou um dos aspectos focados no estudo da
Cultura Brasileira e Identidade Nacional.
Inscreveram-se 43 possíveis candidatos, o que resultou em 21
matrículas efetivas. Os inscritos eram provenientes de diferentes regiões de Minas. O curso era ministrado às sextas feiras e
aos sábados, com duração prevista para três semestres, incluindo o mês de julho. Edileila Portes deslocava-se semanalmente
da cidade de Teófilo Otoni. Maria Agripina Neves, de Ouro Preto. Míriam Stella Blonski, de São Gonçalo do Rio Abaixo. Os demais alunos residiam na Região Metropolitana: Belo Horizonte,
Contagem e Lagoa Santa.
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Além de residirem em diferentes regiões do estado de Minas
Gerais, os cursistas procediam de áreas diversificadas: geografia, filosofia, história, ciências sociais, pedagogia, comunicação,
serviço social, artes, educação física, música e dança. Isto era
bem de acordo com o perfil dos membros das comissões de folclore que não seleciona seus participantes de acordo com a formação acadêmica, mas apenas pela disposição de compreender
o saber popular, sem o viés da divisão intelectual do trabalho.
Com carga horária de 510 horas, os participantes tiveram a oportunidade de conviver com a maioria dos membros efetivos e
colaboradores da Comissão Mineira de Folclore. Saul Martins,
Tião Rocha, Antônio de Paiva Moura, Romeu Sabará da Silva,
Lázaro Francisco da Silva, Luiz Fernando Vieira Trópia, Maria de
Lourdes Costa Dias Reis, Maria José de Souza – Tita -, Antônio
Henrique Weitzel, João Naves de Melo, Antônio de Oliveira
Mello, José Moreira de Souza, Maria do Carmo Tafuri Paniago,
Zanoni Esutáquio Roque Neves, Edimilson de Almeida Pereira,
Tânya Pitangui de Paula, Márcio Veloso, Frei Francisco van der
Poel, além de professores de áreas afins como Letícia Malard,
José Benedito Donandon Leal, Cleonice Pitangui. O seminário
de conclusão contou com a presença do professor doutor
Fernando Correia Dias, emérito da Universidade de Brasília. Em
todas as aulas, havia pelo menos três professores presentes, e
houve seminários do qual participaram até nove folcloristas todos interessados em aprofundar o próprio conhecimento.
Os professores procediam de diversas regiões de Minas Gerais.
Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de
Viçosa, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Minas Gerais.
Nesta primeira turma, encontrava-se Kátia Cupertino. Foi a dança que atraiu Kátia para o estudo do Folclore,
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- A dança sempre se fez presente em minha vida, desde
aos 12 anos de idade. Em 1979, fui convidada a fazer parte de um grupo de danças brasileiras, o Grupo Aruanda.
O curso era um desafio para pessoas que vieram com demanda
específica e entendiam que estudar Folclore era dominar algumas curiosidades, como se folclore se consolidasse em sessões
de almanaque do tipo “Você sabia?”.
A primeira disciplina tinha o título de “A Formação Histórica da
Modernidade Ocidental” e, contrariamente, às abordagens que
enfatizam o discurso filosófico da modernidade, se iniciava com
longa conversa sobre a “Expansão da Europa para as Periferias
do Mundo”.
Kátia, com foco na dança, tinha como tema de sua monografia a
compreensão do Lundu. Ela fala um pouco sobre a importância
de Paulo César Vale em sua formação como pesquisadora:
- Aruanda - fundado em 1960 dentro de uma escola pública como atividade extraclasse, na cidade de Belo Horizonte, pelo sociólogo e membro da Comissão Mineira de
Folclore o professor Paulo Cesar Vale.
A produção do repertório (coreográfico e musical) do Grupo Aruanda, durante anos se deu a partir de visitas “in
loco” nas comunidades em que se propunha coletar os
elementos para suas montagens artísticas. Na época, o
encontro com os repertórios das danças brasileiras e a
sua “espetacularização” configurada pelos grupos artísticos contribuiu para a reafirmação de uma identidade
brasileira na sua multiculturalidade e, também, para a
minha “descoberta” e, encantamento da diversidade de
celebrações existentes na cultura popular brasileira.
Como cientista social e professor, o fundador do Grupo
Aruanda, extrapolou os muros da escola e dos ensaios.
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Num processo educativo (e artístico), proporcionou aos
integrantes do Aruanda a oportunidade de conhecer a
diversidade da cultura popular dançando, experimentando, dialogando, brincando, sentindo, cantando e, sobretudo, aprendendo com o outro, enfim, de se reconhecerem brasileiros pela diversidade. Como antropólogo, propôs a (re)criação estética\artística das manifestações
afro-brasileiras condicionada à reflexão sobre os significados dos gestos, rituais, adereços, expressões e ritmos
existentes nas expressões das raízes populares, inspirando o grupo a “beber na fonte” e a valorizá-la na sua
imensidão de saberes. Paulo Cesar veio a falecer em 1984,
inspirando dezenas de alunos\professores\artistas por
várias gerações.
O grupo Aruanda, Ininterruptamente, aos 54 anos de existência, permanece a atuar no campo das artes cênicas
onde, historicamente, é o pioneiro no gênero em Minas
Gerais.
O professor Paulo César Vale trouxe para a Comissão a oportunidade de conversar e, às vezes, debater uma questão que sempre “incomodou” os folcloristas históricos: a relação entre folclore e o parafolclórico, hoje chamado de grupos de projeção
folclórica. Juntamente com ele participavam da Comissão Mineira pessoas com o mesmo perfil, membros de grupos como
Banzé de Montes Claros de Zezé Colares. Havia uma aparente
cisão entre a facção que defendia o estudo do Folclore como
defesa das tradições e os que valorizavam o emprego das manifestações populares como oportunidade reforçar políticas voltadas ao turismo. Kátia é consciente disso ao se referir à
“espetacularização” configurada nos grupos artísticos.
Em seguida, se detém em sua formação:
- Permaneci no Aruanda até os anos de 1990- retornando
a ele em 1999- nesse período, a partir das viagens com o
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grupo por todo o Brasil e também no exterior, pude conhecer outras culturas até então, para mim, distantes
das Minas Gerais. Nessa aproximação da arte da dança
com a educação pelo viés da antropologia, aprendi a ler e
entender a história do Brasil através da dança para além
dos livros da historiografia oficial.
Com a alma de dançarina e com o referencial estético do
Aruanda, criei juntamente com a comunidade de Carajás
no Pará o Grupo Kuarup (1990 a 1997). Nessa permanência por sete anos no norte do Brasil me encantei com a
cultura paraense, tão “diferente” da região sudeste e
passei-me a interessar em conhecer com mais profundamente o dançar no norte do país.
O encontro com a Comissão Mineira de Folclore se deu da
seguinte maneira, segundo o relato de Kátia:
- Ao retornar-me para Belo Horizonte me inscrevi no curso de Especialização em Cultura Popular (1998\2000) pelo
Unicentro Newton Paiva. Nesse período vim a conhecer
mais de perto a Comissão Mineira de Folclore e seus estudos e registros das manifestações tradicionais mineiras,
vindo a fazer parte como membro efetivo até os dias de
hoje.
Como trabalho de conclusão de curso, não tive dúvida,
optei investigar a dança lundu presente tanto no estado
do Pará como em Minas Gerais, pois embora tendo o
mesmo nome, em nada se assemelhavam...no “lundu
paraense” dança-se com movimentos sensuais, em pares, e a intenção se passa deixar-se envolver pelo ritmo
do batuque e dos movimentos ondulares dos quadris dos
dançarinos; nesse, o corpo profano se apresenta com toda
a sua força e sensualidade. Já no lundu encontrado nas
Minas Gerais, a dança se faz presente na manifestação
de religiosidade popular pelas Folias de Reis, sendo dan-
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çado apenas pelos personagens dos Reis Magos em forma de sapateados. No “lundu mineiro” o sagrado se torna o entremeio para se barganhar as possíveis doações a
serem, posteriormente, compartilhadas entre os mais necessitados; nesse o corpo (dançante) da dádiva se manifesta na sua inteireza...
A partir das orientações do sociólogo José Moreira de
Souza e, ao desvelar o lundu mineiro através do contato
por um ano inteiro com esses novos sujeitos (e corpos
dançantes), nas Folias de Reis em Justinópolis, região
metropolitana de Belo Horizonte, conheci, mais uma vez,
o outro lado da história vivenciada e dançada cotidianamente por eles; uma história até então ainda não escrita.
Até porque, as referências bibliográficas sobre o lundu se
remetiam exclusivamente ao batuque realizado pelos africanos vindos especificamente para a região do norte do
país, o que contribuiu para o registro e o reconhecimento
sobre um novo entendimento para esse corpo-dançante-sagrado, das Folias de Reis em Justinópolis. Ao procurar conhecer uma única dança, encontrei, mais uma vez,
uma comunidade dançante!. Durante todo o ano dançavam para festejar, para pagar promessas, para agradecer as bênçãos e, também, pelo prazer em se socializar e
doar-se através dela. Assim,ao registrar a diversidade da
memória coreográfica brasileira, descobri o meu caminho e o quanto ainda tinha que aprender sobre esse corpo brasileiramente dançante, me descobrindo e revelando-me brasileira....
Além de estudar Folclore em profundidade com acesso às contribuições de quase todos os membros da Comissão Mineira de
Folclore, Kátia, juntamente com outras companheiras, se dispôs
a ingressar como membro efetivo desse grupo que atuava na
contramão de muitas coisas, entre elas a certeza de que nossas
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elites com apoio dos estudos acadêmicos tinha como lema repetido sempre:
Temos um povo errado. Precisamos nos modernizar.
Dessa safra do primeiro curso de pós-graduação lato sensu em
Folclore e Cultura Popular, Kátia Cupertino, Maria Agripina Neves, Danielle Gomes de Freitas e Águeda Carvalhaes e Kallás,
foram aprovadas para se tornarem membros da Comissão Mineira de Folclore, durante a gestão do presidente Lázaro Francisco da Silva.
Lázaro havia assumido a presidência da Comissão Mineira de
Folclore em sucessão à gestão competente de Domingos Diniz,
o qual, por sua vez, em terceiro mandato, deu continuidade ao
programa iniciado por Tião Rocha. Ciente de que a CMFL não
poderia regredir, cheio de esperança assinou no dia 17 de abril
de 2002 o Convênio que dava materialidade ao Centro de Tradições Mineiras - CTM- no prédio anexo à Serraria Souza Pinto,
localizado na Avenida dos Andradas, Área Central de Belo Horizonte. Era a glória. Pessoas com Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, como secretário de estado de Cultura de Minas Gerais, Mauro
Werkema, presidente da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das
Artes -, e José Francisco de Salles Lopes, presidente da Belotur,
inscreviam seus nomes na história da CMFL.
A “Cláusula 1ª” determinava:
O presente convênio tem por objeto a cessão de espaço e
a criação de instalação do Centro de Tradições Mineiras
conforme projeto elaborado e definido pela Comissão
Mineira de Folclore bem como estabelecer apoio às suas
atividades, de natureza artística e cultural, pela Secretaria de Estado da Cultura, Fundação Clóvis Salgado e
Belotur.
“Cláusula 2ª”
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O Centro de Tradições Mineiras, por definição, compreende a sede da Comissão Mineira de Folclore e de outras
entidades caracterizadas como ramos ou setores integrantes da cultura popular e folclórica de Minas Gerais,
bem como seus acervos, documentação, bibliografia,
peças artesanais, salas de reunião e exibição e atividades
afins.
O Convênio determina as atribuições da Comissão Mineira de
Folclore com destaque para o dever de “Apresentar à Secretaria,
Fundação [Clóvis Salgado] e Belotur, seu programa de atividades e plano de trabalho”; “participar diretamente, ou através
das que congregar, quando solicitada, de programas artísticos e
culturais da Secretaria, Fundação e Belotur”
A cláusula 7ª, por sua vez registra o que a Comissão Mineira de
Folclore poderia exigir dos parceiros – Secretaria de Estado da
Cultura, fundação Clóvis Salgado e Belotur -:
Apoiar com assessoramento técnico e acompanhamento qualificado, a elaboração de projetos e programas,
captação de recursos junto aos setores públicos e privado, enquadramento de solicitações em instâncias governamentais, participação em estudos especiais, participação em programas de interesse público, previamente definidos e solicitados pela Comissão Mineira de Folclore.
Era a glória, a Comissão Mineira de Folclore obteve desse modo
a instalação do CTM criado pela Lei estadual nº 3889, de 21 de
dezembro de 1965 e alcançou através do Decreto Estadual nº
42.959, de 23 de outubro de 2002 a devida regulamentação. Haviam decorridos quase quarenta anos de pura esperança. O CTM
permaneceu letra morta desde sua criação no que fora a Secretaria de Estado do Trabalho e da Cultura Popular.
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Note-se que, na placa solenemente instalada data a inauguração no dia 6 de novembro e Lázaro, cheio de orgulho registra-se
como “Presidente da CMFL/CTM”. O Regimento Interno elaborado, em seguida derruba o orgulho e prescreve:
O CTM é dirigido pelo Conselho de direção representado
por três órgãos públicos e três entidades particulares
como abaixo enumerados:
I – Secretaria de Estado da Cultura
II – Secretaria de Estado da Educação
III – Secretaria de Estado de Turismo
IV – Comissão Mineira de Folclore
V – Federação Mineira de Congadeiros
VI – Federação Mineira de Folias de Reis.
A bem da verdade, o Regimento Interno não foi obedecido. De
fato um “Conselho de Direção” se compôs da Secretaria de Cul-
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tura, da Fundação Clóvis Salgado e da Belotur. Contudo, designou-se funcionário como gerente do condomínio ao qual competia observar as atribuições administrativas do espaço. Lázaro,
entusiasmado com a cláusula que determinava a assessoria técnica pôs-se a elaborar projetos de captação de recursos certo de
que a Comissão, finalmente, viveria dias de glória.
Para infelicidade de todos, Lázaro faleceu subitamente, em abril
de 2003, dando lugar ao vice-presidente, José Moreira de Souza,
o qual completou o mandato da diretoria. Nesse interregno, com
ajuda da gerente do CTM, Maria Madalena Diniz Bastos, a Comissão Mineira de Folclore elaborou o único projeto de captação de
recursos que possibilitou equipar o CTM com móveis e demais
utensílios, e que determinou também quotas para garantir instalações e equipamentos para a Federação dos Congadeiros e
das Folias de Reis.
Foi nessa conjuntura que, no ano de 2004, Kátia Cupertino compôs a chapa que cobriria o período de 2004 a 2007 com os seguintes nomes:
Kátia Cupertino – presidente; José Moreira de Souza, vice-presidente; Zanoni Eustáquio Roque Neves, secretário; Maria
Agripina Neves, Tesoureira. Conselho Fiscal: Antônio Henrique
Weitzel; Edméia da Conceição Faria de Oliveira e Luiz Fernando
Vieira Trópia. Imediatamente após a posse, Zanoni solicitou exoneração do cargo de secretário e a Assembleia Geral elegeu
Danielle Gomes de Freitas para substituí-lo.
Kátia resume sua gestão com muita modéstia:
Em 2004 a 2007, ocupei o cargo de presidente da Comissão Mineira de Folclore, nessa fiz cumprir o projeto cultural da Manutenção da Comissão Mineira de Folclore aprovado na SECMG. Nesse projeto, com a criação do “Centro
de Tradições Mineiras”, infelizmente, extinto, abrigamos
por três anos, num único espaço, a Comissão Mineira, a
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Federação dos Congados e a Federação de Folia de Reis.
Nessa parceria, realizamos o I Seminário Integração
Interétnica em Minas Gerais, onde vários Reis e mestres
do Reinado tiveram a oportunidade de dar seus depoimentos, registrados posteriormente, na Revista da Comissão Mineira de Folclore. Realizamos o Seminário “Como
Minas Gerais está sendo estudada em sua diversidade?”,
neste foram convidados professores e estudiosos do assunto. Publicamos também, cinco monografias do I Curso de Especialização em Folclore e Cultura Popular no Brasil, oferecido pela Comissão Mineira de Folclore em parceria com a Unicentro Newton Paiva.
Houve mais do que isto. A gestão de Kátia foi marcada por anos
de puro heroísmo. Com efeito, uma das maiores dificuldades da
Comissão Mineira de Folclore é a de onerar significativamente
seus diretores, os quais se obrigam ao mesmo tempo a cuidar da
própria subsistência. Isto quer dizer que as exigências do mercado de trabalho são prioridade, restando à gestão da Comissão
tempo o restante - tempo do ócio. Note-se não se tratar de lazer,
mas de ócio. Ora ócio é incompatível com obrigações do trabalho.
Isto leva este autor a reconhecer que a gestão de Kátia foi muito
superior à empreendida pelo vice-presidente que preencheu a
lacuna do presidente após o falecimento de Lázaro Francisco da
Silva. Kátia, com a ajuda de Danielle e Maria Agripina deu conta
da espinhosa tarefa de alocar os recursos disponíveis para equipar o CTM, editou a Revista em sua edição 24, manteve relações
estreitas com a Federação dos Congadeiros, programou e realizou Semanas Mineiras de Folclore com destaque para temas de
alta relevância, participou de congressos nacionais de Folclore e
cuidou ainda de manter relações estreitas com a prefeitura municipal de Vespasiano onde se encontra o acervo do Museu de
Folclore Saul Martins, a Biblioteca “Angélica de Resende Garcia”
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e parte considerável do acervo documental da Comissão Mineira de Folclore.

Para finalizar, ponho nas mãos da apresentada os registros de
sua trajetória acadêmica os registros que se seguem:
Como professora, na perspectiva da diversidade cultural,
a construção e apropriação dos meus saberes docentes
sobre as danças afro-brasileiras não se deu anulando os
caminhos trilhados como sujeito histórico, cultural e social, pelo contrário as escolhas me fizeram ainda mais querer investigar sobre a possibilidade de transformação dos
meus alunos (e a mim mesma) quando o saber popular, a
arte, e a educação dialogavam. Assim, como professora
da rede de ensino regular e por continuar a oferecer a
dança na sua possibilidade de criação, sensibilidade e
autonomia – investiguei durante o Mestrado em Educação na PUCMinas (2007\2009) a inserção (ou não) das
danças populares no espaço escolar. Ao ouvir os discursos polifônicos dos professores de Educação Física da rede
de ensino básico (privada e pública) que conferiam em
suas práticas pedagógicas o ensino das danças populares brasileiras, constatei que os saberes docentes estavam sutilmente integrados à trama social da escola e imbricados no fluxo cotidiano da sociedade. Assim, a acumulação histórica (sobre corpo, dança, educação, sociedade, aluno, professor), expressada no presente, constituiu outra dimensão que me permitiu compreender a prática docente e os seus saberes e os (pré)conceitos dados
a eles no contexto escolar.
Ao longo do meu percurso profissional como professora
atuei desde o ano de 2000, em várias faculdades como
PUCMinas; UNIPAC; Izabela Hendrix, UEMG, UFMG; e
atualmente no UNIFEEM/Sete Lagoas. Ao atuar nesses

290

15 anos na formação de professores, procurei abordar a
necessidade do ensino/aprendizagem das danças populares brasileiras dentro dos espaços escolares tendo como
norte a “escuta do outro”. No ano de 2011 e 2012, atuei
como professora substituta na Escola de Educação Física
da UFMG, ministrando várias disciplinas (Introdução a
Dança, Danças Folclóricas, Supervisão de Ensino de Dança e Folclore e Educação) e, paralelamente no ano de 2012
atuei como professora no Curso de Licenciatura em Dança da Escola de Belas Artes da UFMG, oferecendo as disciplinas: Folclore Educação, Danças Populares Brasileiras
I e II) Nesse período ao oferecer o curso de extensão “Na
roda dos Saberes” juntamente com a Comissão Mineira
de Folclore, privilegiei a entrada dos saberes populares
no espaço universitário pela diversidade e a alteridade,
proporcionando aos alunos o (re)conhecimento das diferenças na intenção de educá-los para as relações étnicoraciais. Atualmente, ministro as disciplinas de Antropologia das práticas corporais e Dança no UNIFEMM/Sete Lagoas.
Kátia nasceu em Belo Horizonte, no dia 12 de junho de 1961,
filha de Maria Gomes Cupertino e José Pedro Cupertino. Estudou no Colégio Tiradentes, Colégio Estadual Central e UFMG.
Licenciada em Educação Física pela UFMG; Pós-Graduada em
Folclore e Cultura Popular pelo Centro Universitário Newton
Paiva e em Treinamento Esportivo pela PUC/Minas. Concluiu o
mestrado em Educação na PUCMinas. Tem publicado: Nas entrelinhas da expressão: a dança folclórica lundu. Editora Quatiara,
Belo Horizonte, 2006.
Artigos: A dança lundu tatuada no corpo, 2012; Entre Festas e
Folguedos: a corporeidade, 2011; Dança na Escola: o que ensinar
o que aprender, 2010; Políticas Publicas para a inserção da dança
na escola, 2009; Dança folclórica: apropriação e difusão, 2005; A
arte e o folclore: apropriação e difusão cultural, 2004; Analogias
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e metáforas para o ensino das danças gaúchas (2013); As Culturas Populares e a Arte: A Dança (fora da) em Cena (2014); entre
outros.
Confecção e criação de Cartilha para o Ensino das Danças
Populares Brasileiras no contexto escolar (em andamento).
Participou como palestrante e comunicadora nos XIII, XIV, XV e
XVI Congresso Brasileiro de Folclore entre outros eventos da
área e é uma das responsáveis pela escolha da Comissão Mineira
de Folclore para sediar o XVII Congresso Brasileiro de Folclore, o
qual será realizado quando a Comissão Mineira obtiver os
recursos necessários...

Alguns momentos importantes vividos pela CMFL
por iniciativa de Kátia
Cupertino
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José Moreira de Souza: a vida pela ciência e
a ciência pela vida.
Antônio de Paiva Moura
José Moreira de Souza nasceu em Gouveia, Minas Gerais,
no dia 21 de fevereiro de 1941 É filho de Raimundo Moreira de
Souza e de Sebastiana dos Santos. Casou-se com Adélia Anis Raies de Souza.
Conforme depoimento do próprio biografado, a família
Moreira de Souza - já mulata, miscigenada nas relações de Casa
Grande & Senzala, chegou em Gouveia, na região chamada
Mandaçaia por volta de 1780 provindos de São Francisco do Paraúna
- hoje Costa Sena. Manuel Moreira de Souza juntamente com os
irmãos se dedicaram à mineração de Diamantes seguindo os rios
Congonhas e Paraúna. Alguns irmãos se dedicaram ao comércio.
Do lado dos “Santos”, A miscigenação começa no interior dos descendentes de Bernardo Fonseca Lobo, o dito descobridor dos Diamantes, ou melhor, de sua mulher, dona Ana Mascarenhas. Sua avó
materna se chamava Raimunda Ferreira Mascarenhas e era descendente de índios, por um lado, e dos Mascarenhas, por outro.
Nasceu na lavra do Capão, onde residiu e faleceu o dito Bernardo.
Curiosamente, enquanto do lado paterno, os Moreira de Souza tiveram uma trajetória ascendente, os Mascarenhas viveram situação
inversa, com pequenas ressalvas. Isto é visível pelo caminho da
reprodução - estrutura de parentesco - no interior das famílias.
Raimunda Ferreira Mascarenhas, sua avó materna se casou com
João Manuel dos Santos. O avô paterno casou-se com Catarina de
Oliveira Carvalho. Sobressai-se a preocupação com a subsistência
imediata, de um lado, - herança da escravidão -, e o sacrifício pela
educação escolar, de outro – herança da ascensão social.
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Moreira Iniciou os estudos secundários no Seminário da
Arquidiocese de São Paulo. Oportunidade oferecida pelo Cardeal
Mota. É graduado em Sociologia pela Faculdade de Filosofia Ciências Humanas da UFMG (FAFICH), em 1967. Fez uma especialização lato senso, pelo Instituto Cultural Newton de Paiva Ferreira,
em 1981. Mestre em Sociologia pela Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, em 1991, título: Cidades: momentos e processos.
Serro e Diamantina na formação do Norte Mineiro, no século
XIX. Orientadora: Professora Doutora Maria Celina Pinto Albano.
Bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, CNPQ. Área Sociologia urbana.
A vida profissional de Moreira é brilhante. Teve a sorte de atuar
na área de sua formação acadêmica, em grandes instituições públicas de Minas Gerais.
Na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, além de
pesquisador oficial do Centro de Estudos Mineiros, foi também assessor do Conselho de Extensão. A passagem de Moreira pelo Centro
de Estudos Mineiros foi muito importante, não só pelo contato direto com pesquisadores, mas pela oportunidade de coleta de subsídios
para a sua dissertação de mestrado. Na UFMG exerceu a docência
de Introdução à Sociologia e Sociologia Aplicada à Administração,
de 1972 a 1976. Assim que se formou pela FAFICH, Moreira foi
professor de Introdução à Sociologia na Faculdade que deu origem
ao Centro Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH, de 1969 a
1973.
No Escritório de Planejamento de Contagem EPUC, Moreira
teve passagem efêmera, mas, mesmo assim, houve tempo para
desenvolver projeto em busca de melhoria do sistema de informação e perspectivas econômicas, em 1968.
No Instituto Cultural Newton de Paiva Ferreira, ICNPF,
em Belo Horizonte, como professor titular, atuou na docência das
disciplinas Introdução à Sociologia e Introdução à Pesquisa Científica, de 1972 a 2004. Ainda no ICNPF, exerceu atividades adminis-
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trativas, em órgãos colegiados, como coordenador de pesquisa e
pós-graduação.
Na Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte PLAMBEL, na condição de sociólogo pesquisador, atuou na coordenação de pesquisa e sistematização; foi
responsável e mentor na implantação daquele setor.
Na Fundação João Pinheiro, como pesquisador pleno, vinculado à Escola de Governo de Minas Gerais, coordenou o programa de pesquisa e desenvolvimento, com realização dos seguintes
projetos: a) Gestão urbana, governança: metropolização da pobreza; desigualdade e espacial e desigualdade social, de 1996 a 1998;
b) Inclusão social: atenção à pessoa com deficiência, 2004 a 2005.
Foi admitido como membro efetivo da Comissão Mineira
de Folclore CMFl. na década de 1970, quando a entidade não tinha
nem registro em cartório, embora tivesse sido fundada em 1948.
Com sua experiência e competência, Moreira contribuiu para a regularização da vida instituição. Moreira sempre ofereceu seu valioso trabalho para a existência da Revista da Comissão Mineira de
Folclore, desde 1976 até a atualidade, em que exerce as funções de
editor, colaborador e mecenas. Contribuiu para a criação e manutenção do jornal “Carranca”, órgão oficial da CMFl. Nas gestões
da diretoria, eleitas pelos sócios efetivos, Moreira exerceu por duas
vezes o cargo de secretário: Foi vice-presidente na gestão de 20012003 e presidente nas gestões 2003-2004; de 2012 a 2014 e eleito
pela terceira vez para a gestão de 2014 a 2017. Foi responsável
direto pelas edições dos números 24, 25, 26, 27 e 28 da Revista da
CMFl.
A produção intelectual de Moreira, publicada em livros e
periódicos, prima pela qualidade e não tanto pela quantidade. Nela
há sempre o apuro metodológico científico. A busca do esclarecimento e da evidência do humanismo; defesa da cultura popular tradicional e da justiça social. Em todos eles, a marca do professor
comprometido com a boa formação de seus ouvintes e leitores, como
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se vê em: a) Homem ser que se projeta: ensaios de introdução à
pesquisa científica. Belo Horizonte, 1977; b) Cidades, momentos
e processos: Serro e Diamantina na formação do Norte Mineiro, no século XIX. São Paulo: ANPOCS / Marco Zero, 1993. c)
Gouveia e seus mitos. Belo Horizonte: Autor, 2000; d) A sombra
do andarilho: o Folclore e suas charadas. Belo Horizonte: Comissão Mineira de Folclore, 2012. Salientam-se alguns capítulos de
livros como: a) Organização metropolitana e estrutura social, o
caso de Belo Horizonte. In: O futuro das metrópoles: desigualdade e governabilidade. Rio de Janeiro, 2000. b) Moradia popular e
política pública na região metropolitana de Belo Horizonte. In:
Gestão e avaliação de políticas sociais no Brasil. Belo Horizonte:
PUC Minas, 2007.
Em quase todas as edições do Boletim e da Revista da
CMFl., houve publicação de artigos de Moreira. Na edição de agosto
de 2013, n. 25, ele elaborou e publicou a antologia dos sócios
fundadores da CMFl, como parte da comemoração dos 65 anos de
criação da instituição. São 80 páginas de informações biográficas
de fundadores e de membros efetivos falecidos. Na edição n. 26,
de fev. de 2014, da referida revista, publicou artigo intitulado: Lima
Barreto: cultura popular e patriotismo como ideologia em
Policarpo Quaresma.

Crédito de desenho: Celmir Silva
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O FOLCLORE DA BICHARADA
Antônio Henrique Weitzel

I – Introdução
Já faz provavelmente dois milhões de anos que o ser humano apareceu na face da Terra, numa Terra onde a vida já florescia há uns três bilhões de anos. Como ensina a Bíblia, ele veio
por derradeiro na cadeia evolutiva. Embora fosse a princípio um
ser quase indefeso, em comparação com os animais já existentes, evoluiu e dominou toda a Terra, cumprindo assim o preceito
divino do Crescei e Multiplicai-vos.” Crescei e multiplicai-vos, e
enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai os peixes do mar e as aves
do céu e todos os animais que se movem sobre a terra.” – Gên. 1,
28). Era este o sexto dia.
Como narra, pois, o Livro Sagrado, os animais precederam de muito o aparecimento do ser humano sobre a Terra.
Eles sempre foram uma grande fonte de referência para os homens, mercê de uma forte afinidade estabelecida entre eles.
Veja-se, por exemplo, a recomendação do Mestre Divino aos
seus Apóstolos: “Eis que vos envio como ovelhas no meio de
lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, e simples como
as pombas.” (Mat. 10, 26). E, em outra passagem: “E, vendo as
multidões, compadeceu-se delas, porque estavam fatigadas e
como ovelhas sem pastor.” (Mat. 9, 36).
Observando atento o comportamento animal, certamente se valeu dessas observações para orientar a sua própria conduta, seja no ajuntamento para ataque e defesa, e mesmo na
fuga diante do perigo, seja na procura de alimento ou de ervas
para curar seus males (o que ainda hoje se observa), quando
adquiriu o conhecimento das virtudes curativas das plantas me-
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dicinais. E mais, admitindo nos animais poderes especiais, chegou ao ponto de adorá-los como deuses, a zoolatria, verificada
na antiguidade egípcia, em que se cultuavam animais como: o
boi, o crocodilo, o macaco, o gato, o hipopótamo, a rã e outros
mais, que chegavam a encarnar uma divindade. Ainda hoje continua entre povos primitivos, como animal-totem. Nem precisamos falar dos sobrenomes familiares representados por animais:
Leão, Carneiro, Lobo, Coelho, Leitão, Raposo.
Esta afinidade existente entre o homem e o animal teria
necessariamente de se refletir no folclore, como se verá a seguir.

II – A bicharada nas narrativas populares
As narrativas populares, guardando preferencialmente um
contato com o dia a dia do homem, contando suas lutas, anseios,
iniciações, experiências, não poderiam deixar de lado os animais, pela estreita conexão existente entre o ser humano e o
mundo animal, em que ele projetou seus próprios costumes e
conceitos, quando não se valeu do procedimento animal para
orientar sua conduta.
A bicharada se faz presente em três tipos de narrativas
populares: a fábula, o conto de animal e as piadas de bicho.
Nessas três ocorre o zoomorfismo, mas trata-se de narrativas
diferentes.

01. Fábula – é uma narrativa breve de uma ação alegórica, cujos
personagens são geralmente animais irracionais, e que encerra
um ensinamento, um princípio moral. Nasceu da projeção nos
animais da própria conduta humana e de seus conceitos de vida.
Os animais e, por vezes, as coisas inanimadas – o ser humano só
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comparece em papéis secundários – refletem satiricamente as
fraquezas, os vícios e demais traços humanos; sempre, porém,
dentro de suas características instintivas. A presença da
bicharada, além de dar um sabor mais pitoresco à composição,
servia para encobrir alusões aos poderosos, sujeitos às críticas
contidas nas fábulas. Nisto, Esopo (VI a.C.), considerado o pai da
fábula, foi o mais famoso de todos os fabulistas. De outro lado,
pela curiosidade do feito, o leitor ou ouvinte tem mais interesse na fala de um burro dizendo umas verdades do que na de um
professor ensinando o mesmo tema. Pode-se, pois, dizer que a
fábula se compõe de dois elementos: a lição moral, que é o fim,
e o relato fictício ou narrativa fantasiosa, que é o meio. Este é o
corpo da fábula; aquela, a sua alma. Exatamente como queria
Jean De La Fontaine (1621-1695): “Le corps est la fable; l’âme, la
moralité. (Humbert, 1909).

Fábula da onça e do macaquinho:
Comadre Onça ficou presa numa armadilha dentro de um
buraco. Havia uma família de macacos que passava por ali. O
caçula viu a onça presa na armadilha e quis ajudá-la a sair do
buraco.
Sua mãe lhe disse:
- Meu filho, a onça é muito malvada. Se você salvá-la, ela
vai tentar te comer.
Mas, mesmo assim, o macaquinho ajudou a Comadre Onça
a se safar do buraco.
Logo que esta se viu livre, em vez de ficar agradecida, pegou o macaquinho pelas mãos e queria comê-lo.
Sinhá Macaca, mãe do macaquinho, era muito esperta e
passou a Comadre Onça no papo. Pediu que ela batesse palmas,
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ao mesmo tempo que segurava o macaquinho. A onça caiu na
conversa. Enquanto ela batia palmas, o macaquinho fugiu.
Então ouviu da Comadre Macaca o seguinte:
- Isto é para a senhora saber que o bem se paga com o
bem.

02. Conto de animal – Conto é uma narrativa simples, fictícia,
impessoal (em relação ao seu personagem) e imprecisa (quanto
ao local de sua ação). Divertindo e ensinando desde tempos
imemoriais, tem funcionado como a primeira escola da humanidade. Todos os povos têm os seus contos e neles são postos os
férteis recursos da imaginação popular. O conto de animal é,
pois, uma narrativa fantasiosa, cujos personagens são animais e
que não encerra uma lição moral, como acontece na fábula.
Conto de animal dos mais conhecidos é o da tartaruga e os
dois gansos narrado numa extensa obra surgida na Índia no séc.
VI da nossa era, e que pouco a pouco foi reduzida a cinco capítulos, sob o título de “Pantschatantra” (em sânscrito: os cinco livros). O tema deste conto deu origem a várias versões entre
nós, sob o título de “A festa no céu”. (Ramos, 1958).

A tartaruga e os dois gansos:
Era uma vez no charco uma tartaruga, que tinha dois compadres, dois gansos, os quais, por vezes, vinham conversar à
beira da lagoa, e diziam histórias do céu e das nuvens.
- Aqui (diz a tartaruga) parece que vai secar o charco; levaime a outro mais provido de água.
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Os dois gansos foram buscar um pau e, segurando-o pelas
extremidades, disseram:
- Agarra-te bem com os dentes e não abras a boca, não
fales.
A tartaruga prometeu silêncio. Agarrou no pau com os
dentes, e lá se foram eles pelos ares.
Pelas aldeias, quando as pessoas começavam a mostrar
espanto por verem a tartaruga tão alto, ela não pôde conter-se:
- Mas que admiração é esta! – disse ela e, com dizê-lo,
despencou-se dos ares e ficou reduzida a pedaços.
(A propósito da força da tartaruga nos dentes, existe uma crendice popular de que, quando ela morde uma pessoa, é preciso
bater um sino perto dela por três vezes, a fim de que ela possa
soltar).

03. Piada de bicho – Anedota ou piada é uma narrativa curta,
caracterizada por seu desfecho inesperado, para provocar o riso.
Seu anonimato lhe garante circulação veloz, principalmente
quando satiriza os costumes sociais. O anedotário brasileiro pode
ser agrupado em múltiplos ciclos, como o do português, do bêbado, do louco, do caipira, da religião, da justiça, da escola. Há
também o ciclo dos bichos, em que, satirizando o comportamento social, narra um episódio com personagens animais, sendo
que estes apenas refletem os vícios humanos, respeitadas as
características de cada um. Neste ciclo, são constantes as piadas
de papagaio, bicho maroto, cheio de truques e muito do semvergonha – sua simples menção já basta para fazer rir e criar uma
expectativa de safadeza.
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a) Duas pulgas, ao saírem do cinema, perceberam que estava
chovendo muito.
Então uma delas disse para a outra:
- Como é? Nós vamos a pé ou vamos pegar um cachorro?

b) Duas cegonhas, pousadas no alto de uma árvore, estavam
conversando, quando uma fala para a outra:
- Este mês não entreguei nenhum bebê, mas dei cada susto!...

III – A bicharada na linguagem popular
Nota-se a presença dos bichos nas múltiplas facetas da
linguagem popular. É nas suas lições de sabedoria ,
magnificamente sintetizadas nos provérbios; nas frases feitas,
denotadoras da imaginação e espírito crítico do povo; nos notáveis testes de inteligência das adivinhas e de dicção dos travalínguas; no romanceiro das estradas divulgado pelos caminhões;
na tradução das vozes dos animais e cantos dos pássaros,
contactando diretamente a realidade do meio em que vive o
povo; na curiosa manifestação das parlendas de escolha, cantadas ou recitadas; enfim, através de inúmeras fórmulas populares se constata a presença da bicharada.

01. Provérbio zoomórfico – Provérbio é uma frase sentenciosa,
concisa, de verdade comprovada porque baseada na secular experiência do povo, exposta em forma poética e contendo uma
norma de conduta ou qualquer outro ensinamento. Abrangendo toda a vida popular, não poderia o provérbio deixar de lado o
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animal como tema e o seu comportamento como exemplo a ser
seguido, parecendo tais frases mais uma fábula resumida.

1. (burro): Enquanto um burro fala, o outro murcha a orelha.
2. (cachorro): Angu de um dia não engorda cachorro.
3. (cavalo): A cavalo dado não se olham os dentes.
4. (galinha): De grão em grão galinha enche o papo.
5. (gato/rato): Brincadeira de gato, choro de rato.
6. (macaco): Macaco velho não mete a mão em cumbuca.
7. (papagaio): Papagaio velho não aprende outra língua.
8. (sapo): A necessidade faz o sapo pular.
9. (urubu): Urubu, quando está infeliz, cai de costas e quebra o
nariz.

02. Frase feita com bicho – é uma frase fossilizada, fixada na fala
do povo como elemento de criatividade, expressando a sua profunda sabedoria e o seu vivo espírito de observação das pessoas
e das coisas da natureza, principalmente dos animais. Recurso
de estilo, tais frases são reforçativas e enriquecem a linguagem
como expressão de seu pensamento. Há nominais e verbais:

1. Barata tonta.
2. Conversa mole pra boi dormir.
3, Amigo da onça.
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4. Abraço de tamanduá.
5. Colocar o carro na frente dos bois.
6. Passar de cavalo a burro.
7. Cutucar a onça com vara curta.
8. Engolir sapos.
9. Fazer boca de siri.
10. Dar zebra.

03. Adivinha de animais – Adivinha é uma fórmula enigmática
em verso ou em prosa, na qual se descreve um objeto
dissimuladamente, através de suas causas, efeitos, qualidades,
semelhanças ou diferenças, muitas vezes em termos ambíguos
ou obscuros, forçando a inteligência na busca da solução correta.
Nestes curtos jogos intelectuais, a bicharada não poderia
deixar de ser um tema predileto, dada a afinidade do ser humano com os animais.
1. Anda na linha e não é trem;
bota ovo e não é galinha?

(Aranha)

2. O que é mais alto sentado do que em pé? (Cachorro)
3. O nome da casa
é o nome do dono da casa? (Cupim)
4. Tem o pé para a frente
e o joelho para trás?

(Galinha)

304

5. O que Deus fez e deu um pescoção? (Girafa)
6. O que é que anda com os pés na cabeça?

(Piolho)

7. Uma casa com quatro esteios e uma telha só? (Tartaruga)

04. Trava-língua zoomórfico – Trava-língua é uma modalidade de
parlenda, em prosa ou em verso, caracterizada pela sucessão de
palavras de tal forma ordenadas pela repetição dos mesmos
fonemas consonantais, que se torna extremamente difícil e, às
vezes, quase impossível , pronunciá-lo sem tropeços. Nele também se recorre aos animais, desde que sua composição atinja os
dois objetivos principais: (a) desenvolver habilidades vocais: (b)
divertir como gostoso passatempo. Os trava-línguas são propostos por fórmulas tradicionais, como: “Fale bem depressa – Repita
três vezes – Diga correndo.” Alguns têm a predominância de um
só fonema consonantal; outros têm mais de um; outros ainda,
os mais difíceis, misturam fonemas com encontros consonantais.

1. O Papa papa o papo do pato.
2. A pipa pinga, o pinto pia.
3 O rato roeu a roupa do rei de Roma, /e a rainha, de raiva, roeu
o resto.
4. Sabia que a mãe do sabiá sabia
que o sabiá sabia assobiar?
5. A aranha arranha o jarro;
o jarro a aranha arranha.
6. É muito socó para um socó só coçar!
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7. Um ninho de mafagafa,
Com cinco mafagafinhos.
Quando a mafagafa guinfa,
Guinfam todos os mafagafinhos.
8. Paca, tatu; cutia, não.
9. Um tigre, dois tigres, três tigres.
10. Porco crespo, toco preto.
11. Bagre branco, branco bagre.

05. Formulas imitativas da bicharada – São frases explicativas
das vozes dos animais. Não passam de um esforço do ser humano
para contactar diretamente a realidade sensível. Procurar imitar
os sons da natureza, tentar traduzir em palavras as vozes dos
animais e os cantos dos pássaros demonstra que o povo se
integra no meio em que vive. Há uma infinidade delas na
linguagem oral.

1. O pássaro preto, no meio do arrozal, lança o seu desafio:
- Cê finca, eu ranço! Eu pico, repico e jogo foooooooora!
2. O pombo, no beiral do telhado, acusa:
- Corrupto! Corrupto!
3. O sabiá implora à tardinha:
- Piedade, sinhá! Piedade, sinhá!
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4. Confessando sua fraqueza, a galinha-d’angola não interrompe
a sua cantilena:
-

Tô fraco, sinhá! Tô fraco, sinhá!

5. O marreco passa gargalhando:
- Quá, quá, quá, quá, seo Tatá! Quá, quá, quá, quá, seu Tatá!
6. O carneiro implora:
- Me dá mais mééééé!
8. O bezerro, preso no curral, longe da mãe, reclama a presença
dela:
- Mããããããêêêêêê!
9. O cachorro da fazenda late para os estranhos, ameaçando:
- Vem... vem... vem vê vovô!
10. O cachorro da cidade, escorraçado, sai xingando:
- Caim! Caim! Caim!
11. O galo reclama da comida:
- O angu tá cruuuuuuuuu!
12. Sozinha, a gata chama pelo companheiro:
- Rauuuuuuuuuuul!
13. O jumento soletra:
- A-E-I-Ypsilone – Ypsilone!
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06. Réplicas com animais – Réplicas são respostas que se dão a
determinadas perguntas, ou então meros apartes ou intromissões na conversação popular a serem enunciadas tão logo surja
a deixa da parte do interlocutor. Nelas se recorre também aos
animais.

1. – Chato!
- Chato é carrapato.
Vai à missa sem sapato.
2. – O que há de novo?
- Muita galinha e pouco ovo.
3. – O negócio é o seguinte...
- O preço da égua é cento e vinte;
E o da mula você não calcula!
5. – O que foi?
- A formiga engoliu um boi!
6. - Qual é o problema?
- O preço da vaca é noventa..
E se ela for piolhenta, é cento e oitenta!

07. Legendas de caminhões – são frases inscritas nos pára-choques (dianteiros ou traseiros), nas carrocerias ou pára-lamas traseiros dos caminhões como expressões psicológicas de toda uma
classe: a dos motoristas de caminhão. É a literatura das rodovias,
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uma espécie de romanceiro de um mundo de silêncio, solidão,
asfalto, lamaçal e poeira. Há legendas de todo tipo e os animais
não poderiam faltar nestas frases.

1. Não faça de seu namorado um touro. A vaca pode ser você.
(Juiz de Fora-MG)
2. Em festa de rato não sobra queijo. (Belo Horizonte-MG)
3. Se gordura fosse físico, porco era atleta. (Petrópolis-RJ)
4. Em baile de cobra, sapo não pula. (São Paulo-SP)
5. Muitos cavalos no motor e um burro no volante. (Muriaé-MG)

08. Apelidos – Apelidos, apodos, alcunhas, epítetos são designações antroponímicas dadas às pessoas pela sua comunidade, em
razão de alguma qualidade ou defeito que as caracterizem de
modo especial. Tais apelidos, seus portadores os carregam pela
vida afora.
Um das grandes fontes de apelidos são as semelhanças
com animais ou coisas, que os outros descobrem nas pessoas.
Assim é que se registram os seguintes apelidos:
1. Bactéria – gosta muito de estudar biologia.
2. Camarão – fica vermelho à toa.
3. Canarinho – tem o cabelo amarelo.
4. Corujinha – está sempre calada e observando.
5. Garnisé – pequeno e briguento.
6. Maritaca – fala muito.
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7. Pernilongo – tem as pernas muito finas e compridas.
8. Sapo-boi – tem olhos grandes, arregalados.
9. Tanajura – tem o traseiro avantajado.
10. Tucano – tem o nariz muito grande.

IV – Os animais na poesia e na música do povo
A poesia e a música formam um todo no conceito popular,
de tal forma que não se pode falar de uma separadamente da
outra. Poucos são os versos declamados: em sua quase totalidade eles são cantados. As próprias quadrinhas setissilábicas, muitas vezes recitadas, não passam de excertos de cantigas outras,
das quais sobressaíram aqueles versos retidos na memória coletiva.

01. Quadrinha – Quadras, trovas ou quadrinhas (como lhes chama o povo, num diminutivo antes carinhoso que dimensional)
são a forma poética mais espontânea, mais divulgada, mais amada de nosso idioma. De fato, esta curta composição de quatro
versos setissilábicos, rimando o segundo com o quarto verso
(ABCB), é uma das mais comuns e antigas formas de nossa poesia folclórica, onipresente nas manifestações orais populares,
muitas delas fragmentos de modinhas, de desafios, de abecês e
de outros cantares – muitos deles infantis – que enriquecem o
nosso populário. Notáveis por sua singeleza, forma, sentimento, grande poder de comunicação, vamos encontrá-las nos mais
variados temas, predominando o amor com as suas conseqüências: ciúme, saudade, desengano. Há também as religiosas, patrióticas, históricas, jocosas, satíricas, numa incrível variedade
comprobatória da riqueza de nosso folclore. E não poderia faltar
nelas o recurso ao reino animal.
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1. Abelha: Eu queria ser abelha,/ Daquela que faz o mel/ Só para
fazer um favo/ Na copa do seu chapéu.
2. Borboleta: Você diz que sabe muito./ Borboleta sabe mais:/
Anda de perna pra cima,/ Coisa que você não faz.
3. Caramujo: Caramujo ama tanto/ Sua casa, seu abrigo,/ Que,
quando sai a passeio,/ Carrega a casa consigo.
4. Cigarra: Triste vida a da cigarra/ Que de cantar vai vivendo;/
Canta até se arrebentar,/ E cantando, vai morrendo.
5. Galinha: A mulher e a galinha/ Não se deixa passear:/ A galinha o bicho come/ A mulher dá que falar.
6. Garça: Lá vai a garça voando/ Com as penas que Deus lhe deu./
Contando pena por pena,/ Mais penas padeço eu.
7. Peixinho: Fui passar numa pinguela,/ Chinelo caiu do pé./Os
peixinhos responderam:/ - Que cheirinho de chulé!
8. Pombinha: Voe já, pombinha branca,/ Por este mundo sem
fim, / Vai dizer para o meu bem/ Que não se esqueça de mim.
9. Porco: O porco teve um sonho,/ Um sonho muito confuso:/
Sonhou que estava dormindo,/ Com a porca do parafuso.

02. Cancioneiro infantil – Muito vasto o repertório de cantigas
de nosso folclore infantil. Recebidas em sua maior parte do português colonizador, acrescidas de outras mais de origem francesa aprendidas nos colégios, como também de procedência espanhola de grande divulgação nos povos latino-americanos,
enriquecidas ainda com o aproveitamento de quadras tradicionais e de canções próprias de adultos, o acervo musical de nossas crianças se valeu até mesmo de melodias em língua indígena
e africana.
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O nosso cancioneiro infantil compreende: acalantos, cantigas de escolha, toadas de ensino, cantigas de roda e cantigas
avulsas. Em todas essas canções é notória a presença dos animais.

1. Acalantos – Acalantos, dorme-nenês, cantigas de ninar, cantos
para adormecer criança, “berceuses”, são canções tradicionais
destinadas a embalar a criança no berço ou no colo de sua mãe,
avó, tia, babá ou irmã mais velha. Caracterizam-se por uma letra
ingênua sobre uma melodia curta e de linha melódica muito
simples, que se repete monotonamente até que a criança adormeça. Seus temas, contrariando sua principal característica de
ternura, carinho e amor, costumam também apelar para entidades fantásticas e bichos pavorosos.
a) Boi da cara preta: Boi, boi, boi,/ Boi da cara preta,/ Pega esta
criança/ Que tem medo do Careta.
b) Sapo Jururu: Sapo Jururu/ Na beira do rio /Quando o sapo
canta, ó maninha/ É que está com frio.
A mulher do sapo/ Deve estar lá dentro,/ Fazendo rendinha, ó
maninha,/ Pro seu casamento.
c) Lu, lu, lu, lu: Lu, lu, lu, lu,/ Atrás do murundu/ A velha deu um
grito/ E matou os urubu(s).

2. Cantigas de escolha – São fórmulas tradicionais, usadas pelas
crianças em seus jogos e brincadeiras, para designar a quem caberá determinada função naquelas atividades lúdicas. Em sua
maior parte são recitadas por um líder ou criança mais saída, e
acompanhadas ou não em coro pelos participantes,
correspondendo a cada um uma sílaba. A derradeira marca o
escolhido para a exclusão sucessiva ou indicação imediata. Vári-
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as, porém, são cantadas e, dessa forma, ficam selecionados os
jogadores, ou quem vai ser o pegador, ou quem vai ficar no meio
da roda.

a) Papagaio louro: Papagaio louro/ Do bico dourado/ Leva esta
cartinha/ Pro meu namorado
Se estiver dormindo,/ Bate na porta./ Se estiver acordado,/ Me
traz a resposta.
b) Dona Coruja: Fui no mato buscar lenha,/ Encontrei dona Coruja;/ Eu pisei no rabo dela,/ Me chamou de cara suja.

3. Toadas de ensino – Para as crianças aprenderem com mais
facilidade as primeiras noções científicas, o alfabeto, a tabuada,
existem certas cantigas que ajudam nessa aprendizagem.

a) Eu vi uma barata: Eu vi uma barata/ Na careca do vovô/
Assim que ela me viu,/ Bateu asas e voou.
Dó-ré-mi-fá-fá-fá,/ Dó-ré-dó-ré-ré-ré,/Dó-sol-fá-mi-mi-mi/ Dóré-mi-fá-fá-fá.
b) Minha flor da China: Minha flor da China,/ Minha namorada,/
Minha borboleta/ De asa dourada.
Um, dois, três,/ Quatro, cinco, seis,/ Sete, oito, nove,/ Para doze
faltam três.

4. Cantigas de roda - Compõem a maior parte do cancioneiro
infantil. Oneyda Alvarenga (Música Popular Brasileira - 1960)
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chega a afirmar que, com raríssimas exceções, os nossos jogos
infantis cantados são brinquedos de roda e seus participantes
quase que exclusivamente meninas. Quando entram meninos,
estes são muito pequenos, no máximo até sete anos de idade e
geralmente levados por suas irmãzinhas.

a) Atirei o pau no gato: Atirei o pau no gato-to, / Mas o gatoto/ Não morreu-reu-reu./ Dona Chica-ca/ admirou-se-se/ Do
berro, do berro que o gato deu: /MIAU!....
b) Cachorrinho está latindo: Cachorrinho está latindo/ Lá no fundo do quintal./ Cala a boca, cachorrinho;/ Deixa meu benzinho
entrar!
Ô crioula-lá,/ Ô crioula-lá-lá-lá;/ Ô crioula-lá,/ Não sou eu que
caio lá!
c) A carrocinha pegou: A carrocinha pegou/ Três cachorros de
uma vez. (Bis)
Trá-lá-lá! Que gente é esta?/ Trá-lá-lá! Que
gente má! (Bis)
d) Caranguejo não é peixe: Caranguejo não é peixe,/ Caranguejo peixe é./ Caranguejo só é peixe/ Na enchente da maré.
Ora, palma, palma, palma;/ Ora, pé, pé, pé;/ Ora, roda, roda,
roda;/ Caranguejo peixe é.

5. Cantigas avulsas – São cantigas entoadas pelas crianças em
qualquer de suas atividades, fora das brincadeiras de roda.

a) Lá vem o seu Mané: Lá vem o seu Mané/ Comandando o batalhão;/ Macaco vem sentado/ Na cacunda do leão.
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O gato faz miau, miau, miau!/ O cachorro faz au-au, au-au, auau!/ O peru faz glu, glu; o carneiro faz mé, mé!/ E o galo garnisé
faz queré/queré/qué/ qué!
b) Garibáldi foi à missa: Garibáldi foi à missa/ A cavalo e sem
espora;/ O cavalo tropeçou,/ Garibáldi pulou fora.
Viva seu Joaquim!/ Viva seu Manuel!/ Comendo macarrão/ Embrulhado num papel.

V – Os animais e a medicina popular
Esta ligação do homem com o mundo animal é um
dos componentes do atavismo humano. Admitindo neles poderes especiais, deles se valeu o ser humano, nos seus processos
de cura, quase sempre magicamente, poucas vezes cientificamente, como no emprego de sua banha ou de sua carne, para
curar certas doenças. Esta zooterapia ou folcmedicina dos bichos vai abordar o emprego mágico (através de simpatias) e o
caseiro (calcado no empirismo popular).
São muitos os animais de que se serve o povo para curar
suas doenças. Alguns exemplos:
1. Abelha: picada de abelha é bom para reumatismo.
2. Aranha: usar um patuá com ferrão de aranha-caranguejeira
apressa o nascimento dos dentes da criança.
3. Boi: para curar coqueluche, deitar a criança no lugar onde esteve um boi deitado.
4. Cachorro: para curar a tosse, fazer um colar de sabugo de milho, colocá-lo no pescoço do doente e em seguida transferir o
colar para o pescoço de um cachorro.
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5. Capivara: sua banha é usada para tirar inchaços e dores reumáticas. O óleo da capivara é recomendado contra a tuberculose,
fraqueza, tísica. Chegou até mesmo a ser industrializado como
medicamento fortificante chamado “Capivarol”.
6. Cobra: para curar picada de cobra, tirar as vísceras do animal e
colocar sobre o local ofendido.
7. Escorpião: pegar um ou mais escorpiões e colocá-los vivos
dentro de uma garrafa de cachaça ou de álcool, em infusão, e,
friccionando-se depois este preparado sobre o local afetado,
cura o veneno da ferroada.
8. Galinha: introduzir o dedo afetado no ânus de uma galinha
cura unheiro.
9. Gato: soprar três vezes na boca de um gato, o asmático lhe
transfere sua doença.
10. Mandruvá: contra queimadura de mandruvá, esmagá-lo e
esfregar suas tripas no local irritado.
11. Pinto: fazer um pinto piar na boca de uma criança faz com que
ela fale logo.
12. Rato: chá de rato é bom para crianças que urinam na cama. Só
a ameaça já funciona.
13. Tatu: casco de tatu colocado embaixo da cama espanta os
maus espíritos.
14. Vaca: um bife de carne-verde de vaca, posto sobre a região
afetada, desinflama pancada de soco no olho.
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Considerações preliminares para o
estudo da didática dos mestres de ofício
Luís Santiago
Filho de professores e irmão de professores, eu mesmo
com alguma experiência no magistério, parei de estudar aos doze
anos, regressando às salas de aula depois dos quarenta. Na verdade, não parei de estudar, pois sempre li muito e até publiquei
livros e artigos. Com a graduação e o mestrado, defendido depois dos cinquenta, meus textos e meu trabalho passaram a ser
mais valorizados. Minha própria experiência, portanto, e de tantas outras pessoas que conheci em minha trajetória, principalmente na área rural, nos distritos e nos bairros pobres, fazem
com que coloque em questão a didática vigente.
Entre essas minhas indagações, não deixa de me impressionar a capacidade de aprendizado de crianças e adolescentes
quando o conteúdo lhes interessa. E mesmo aqueles conteúdos
mais improváveis, de práticas arcaicas ou antiquadas despertam
o interesse da garotada. Não preciso ir longe na busca por exemplos, aqui mesmo em Pedra Azul, onde resido, vejo o Boi de
Janeiro, inclusive bois “mirins”, que são construídos e desfilam
conforme as regras tradicionais e também a tradição do vaqueiro, que ainda conta com milhares de aspirantes, conforme se vê
nas cavalgadas com a criançada toda trajando a rigor e levando
aquilo tudo muito a sério. Passando para as vizinhanças, quem
tiver oportunidade, dê uma olhada nos livros de fotos de Marcelo Oliveira, Estórias de luz (I e II, 2009-2012). Ali vemos crianças e
adolescentes participando ativamente das festas do Rosário e
de outras manifestações culturais do vale do Jequitinhonha, todos vestidos a rigor e visivelmente compenetrados no que fazem. Mencionemos ainda as pequenas escolas informais que
são as cozinhas mais ou menos industriais, onde se prepara doces e outras gostosuras, e quase sempre há “aprendizes”. O
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mesmo se verifica por toda parte: selarias, ateliês de sapateiro,
de costura, na construção de canoas, nas bandas de música do
tipo filarmônica, na capoeira, no garimpo, na pesca, etc.
Isto visto, façamos uma comparação desse aprendizado
prazeroso com o tédio que são as cinco horas de aula, com conteúdos absolutamente desinteressantes. Por isso, fazem tanto
sucesso as aulas de Educação Física. A didática dos mestres de
ofício tem ainda a vantagem de proporcionar um aprendizado
produtivo e, por vezes, rentável.

I
Agora que vimos aquilo que está próximo de nós, convido
o leitor ou leitora a fazer comigo um mergulho em regiões mais
distantes e num tempo anterior ao nascimento de Jesus Cristo.
Falo da Atenas dos séculos V e IV antes de Cristo, quando em
suas ruas, vielas e arredores ensinaram aqueles que deram origem aos valores da didática acadêmica: Sócrates, Platão e
Aristóteles. A Academia platônica, da qual o ensino acadêmico
tomou emprestado o nome, seguia parâmetros didáticos inteiramente distintos do ensino de hoje, pois ali não havia aulas,
mas debates abertos, nem tampouco professores de autoridade
irretorquível, ainda que houvesse “mestres” e “discípulos”, ou
aprendizes. Sócrates foi o mestre de Platão, que foi o mestre de
Aristóteles. Sócrates, ele mesmo, era um mestre de ofício e comandava uma operosa oficina de entalhe de pedras para colunas. Mesmo ofício do seu pai. Sua mãe pode também ser considerada mestra de ofício, pois era parteira renomada. O garoto
Sócrates deve ter acompanhado a mãe em alguns partos, pois
foi da arte da parteira que ele tomou emprestado o nome da sua
técnica epistêmica, que é a maiêutica, termo que designa justamente os conhecimentos necessários para a realização de um
parto. A técnica é a seguinte: da mesma forma que a parteira em
um parto complicado vai fazendo perguntas à parturiente para
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saber o que está acontecendo em seu organismo, assim o filósofo, no caso o Sócrates que aparece nos diálogos de Platão e de
Xenofonte, vai fazendo perguntas, que permitem descartar os
postulados contraditórios e chegar a asserções propriamente
filosóficas.
Além de mestre de ofício e professor de filosofia (ramificação então ainda recente do sofismo), Sócrates era também
soldado e lutou em distintas batalhas da guerra do Peloponeso.
Isso de nada lhe valeu, quando, já passada a guerra, foi acusado
de perverter a juventude com ideias subversivas, preso e condenado à morte por suicídio, mas aceitou o fato de forma filosófica. Seu discípulo Platão tinha certas veleidades mais propriamente políticas. Quando viu que seus projetos políticos não seriam implementados em Atenas, tentou a famosa corte de
Siracusa, na Sicília, que era e foi por muito tempo uma cidade de
colonização grega. Incursão repetida três vezes e sempre coroada por insucessos e desentendimentos. De volta da primeira
dessas incursões siracusanas, instalou sua escola filosófica no
“sítio” ou “chácara” (perdoem-me os anacronismos) chamado
Academia, nos arredores de Atenas, onde havia um bosque de
oliveiras, tido por sagrado. Aristóteles e outros tantos grandes
nomes da filosofia, inclusive mulheres, foram discípulos se não
de Platão, dos escoliarcas que o sucederam, que podiam ainda
ser considerados mestres de ofício, apesar de dotados de pretensões dogmáticas, distanciando assim das prerrogativas didáticas de Sócrates que não tinha aspirações que fossem além do
“bem viver”.
Aristóteles era dotado de um caráter mais pragmático que
seu mestre Platão; este, em seus diálogos, mantinha a premissa
de nada afirmar, ainda que tivesse conceitos muito bem formulados. Além disso, era dado a elucubrações metafísicas, ao contrário do seu mestre Sócrates, que não se aventurava nesses
meandros e do discípulo Aristóteles, que sistematizou o
paradigma experiencialista até hoje adotado pelas ciências em
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geral, inclusive humanas, sem omitir a didática pavloviana
(aprendizado por meio do reflexo condicionado), já em desuso,
espero. Em Aristóteles também cabe notar uma postura política
distinta, diferente do existencialismo socrático e da “república
filosófica”, espécie de utopia tecnocrática proposta por Platão.
Os tempos de Aristóteles eram de dominação macedônia, caracterizada pelo autoritarismo e pela truculência, mas o filósofo
soube se fazer admirado pela dinastia a ponto de ser preceptor
do herdeiro Alexandre, mais tarde dito Magno. Sua escola funcionava em um prédio chamado Liceu, mas o ensino ainda era
informal tanto assim que Aristóteles e seus discípulos mais imediatos são chamados de Peripatéticos, quer dizer, aqueles que
flanam, que passeiam. As aulas-debates eram ministradas enquanto os mestres e discípulos caminhavam pelas ruas e pelos
arrabaldes dessa Atenas que é, contudo, ou era para ser, o
paradigma do nosso ensino, tanto assim que as instituições educacionais são Colégios, Escolas, Seminários, Institutos, mas também Academias, Ateneus, Liceus, apesar da didática de hoje ser
tão distinta.
O platonismo ainda teve, contudo, grande fortuna entre
os filósofos dos séculos subsequentes, originando o médioplatonismo eclético do período imperial romano e da primeira
Patrística, e o neoplatonismo, que inclui também muitos nomes
da Patrística, com destaque para o de santo Agostinho. Com a
Escolástica, contudo, o platonismo, bem como o médio e o
neoplatonismo, foram formalmente rejeitados. Estamos agora
no fim da Idade média e já podem ser vistos alguns raios daquilo
que vai ser a Renascença e o Iluminismo, diretamente influenciados pela Escolástica, em particular pelo tomismo, doutrina de
são Tomás de Aquino. Sem entrar no mérito do vasto edifício
científico, teológico e filosófico construído por esse professor
da Sorbonne medieval, em sua Suma teológica, a didática era
agora a própria negação do método de ensino de Sócrates, de
Platão e de Aristóteles, dos quais essa didática se dizia ser a
legítima herdeira. O ensino seguia agora uma didática que não
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era apenas católica, mas monástica, com todo o formalismo, a
disciplina e o respeito absoluto à hierarquia próprios dos mosteiros da baixa Idade média. O ambiente era o mais lúgubre
possível. Mulheres e crianças eram impensáveis. Hoje, a palmatória foi abolida, mas o ensino ainda mantém esse formalismo
monástico, visível na hierarquia arbitrária que rege o sistema.
Foi para combater essa situação que os colegiados e os conselhos universitários foram em boa hora instituídos. Lembremos,
contudo, que até bem pouco tempo havia escolas restritas a
meninos ou meninas e nos seminários talvez seja assim até hoje.
Não se pode atribuir toda a culpa a Tomás de Aquino, pois em
seu tempo, no século XIII, com o monopólio educacional nas
mãos dos clérigos, o ensino já perdera sua antiga espontaneidade grega, deixara de ser prazeroso, deixara de ser produtivo,
deixara de ser rentoso (para o aluno), passara a ser pago (com
maior frequência que antes).
II
Na Diamantina da década de 1890, vemos esse ensino (que
podemos chamar de medieval, mas que se tornou hegemônico
na Renascença) em páginas memoráveis de Minha vida de menina, nas quais Helena Morley fala sobre o sofrimento da sua irmã
Luisinha, quando foi estudar no Educandário de Nossa Senhora
das Dores, gerido por freiras lazaristas francesas. Na primeira
visita que Helena e sua mãe Alexandrina fizeram a Luisinha, ela
e as duas primas, que tinham sido matriculadas na mesma oportunidade estavam desesperadas. Gritavam que aquilo era o inferno e que Helena tinha sido “ladina” por estudar na Escola
Normal. Na hora de despedir foram arrastadas pelas freiras. Dona
Alexandrina se compadeceu da filha, tirou ela de lá e a matriculou também na Escola Normal, mas as primas prosseguiram na
instituição que funcionava na casa da Glória. Foi para que as
alunas do Educandário não tivessem contato com o mundo exterior, que foi construído o passadiço, que hoje é o principal
símbolo da cidade dos diamantes. Também foi lá que Naná, filha
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da professora Júlia Kubitschek e irmã de Juscelino, fez o ensino
médio, enquanto Nonô, não sem certa dificuldade, conseguiu
uma vaga no Seminário. O caso deles é diferente, órfãos de pai
desde a mais tenra idade, tinham crescido dentro de salas de
aula, sempre sob o olhar severo de dona Júlia. Para eles, estudar
no Seminário ou no Educandário de Diamantina era um privilégio conquistado a duras penas.
O próprio fato de ser a sede de uma diocese que comandava a maior parte do território mineiro (ainda que fosse a parte
mais pobre e menos habitada) fez de Diamantina um terreno
propício para a difusão dos princípios católicos escolásticos,
acompanhados da didática monástica, presente não apenas no
Seminário e no Educandário das freiras, mas também no Ateneu
de São Vicente de Paula (que antecedeu o Seminário e própria
diocese), assim como na fábrica de Biribiri, gerida pela família
do primeiro bispo, dom João Antônio dos Santos. Para a menina
Helena Morley, Biribiri era o próprio paraíso na terra e talvez
nem o próprio paraíso fosse tão divertido assim. A visão das
meninas que trabalhavam na fábrica de Biribiri, todas mais ou
menos com a mesma idade de Alice Dayrell (verdadeiro nome
de Helena Morley), certamente não era tão cor de rosa assim.
Enquanto para Alice Biribiri era passeio de fins de semana e
feriados, elas tinham sido separadas das famílias e postas para
trabalhar com maquinários (fiação, tecelagem, tinturaria e
lapidação de brilhantes). A carga horária não devia ser pequena
(estamos na década de 1890). A disciplina era certamente muito
rígida. As meninas compartilhavam um grande dormitório chamado Convento e recebiam fitas coloridas conforme o comportamento (a produção certamente também levada em conta).
Segundo o professor José Moreira de Souza, editor desta Revista da Comissão Mineira de Folclore, Biribiri fora concebida em
um paradigma no qual a fábrica era uma “instituição total” (abarcava todos os setores da vida), onde o ascetismo, distinto da
ética protestante weberiana, cabia aos operários e não aos empresários. A fábrica de Biribiri influenciou distintos empreendi-
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mentos similares, nas vizinhanças do então distrito de Gouveia
(fábrica de São Roberto), nas vizinhanças do também distrito de
Curimataí (no povoado de Santa Bárbara, hoje pertencente a
Afonso Pena) e outra no lugarejo chamado Perpétua, sem mencionar aqui as plantas instaladas em outros municípios vizinhos.
Paris, a terra da Sorbonne e da Escolástica, é chamada
Nouvelle Athènes [Nova Atenas], porém, do ponto de vista pedagógico é antes uma anti-Atenas, Diamantina também é associada à cidade dos filósofos, pois tem sido chamada Atenas do
Norte (epíteto que cabe antes a Edimburgo, Athens of the North)
e também de Atenas de Minas. Hoje, com a reitoria e os dois
campi da UFVJM – Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina é mais que nunca uma cidade-escola, mas essa vocação educacional já era percebida há
duzentos anos (década de 1810), pelo viajante Auguste de SaintHilaire. E Diamantina não é apenas uma cidade com vocação para
o ensino acadêmico, ou oficial, mas também para esse ensino
de artes e ofícios, que não é levado em conta nos currículos, mas
que tem importância fundamental na formação do ser humano.
Também no tocante a esse ensino dos mestres de ofício,
Diamantina foi e continua sendo notável. Apreciemos, por exemplo, as igrejas do velho Tejuco, todas pequenas, porém dotadas
de perfeição estilística: Amparo, São Francisco, Bonfim, Rosário,
Carmo e Mercês. Toda essa produção arquitetural e imagética
pressupõe “mestres de ofício”, que por sua vez eram inseparáveis
dos “oficiais” e dos “aprendizes”. Uns poucos mestres, tão somente, tiveram seus nomes preservados pela história e mesmo
sobre esses é muito pouco o que se sabe. Observadas as diferenças geográficas, cronológicas e culturais, a situação de mestres, oficiais e aprendizes (muitas vezes clérigos) não era muito
distinta daquela retratada no clássico do cinema russo Andrei
Rublev (1966), de Andrei Tarkovsky, inclusive o dramático episódio da construção de um grande sino, quando o último mestre
dessa arte tinha morrido.
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Quando foi necessário preparar um histórico para
viabilizar o tombamento do centro histórico de Diamantina pela
UNESCO, a tônica recaiu sobre a tradição musical da cidade. Esse
histórico ficou a cargo do monsenhor Walter de Almeida, que
ajudara Francisco Curt Lange em suas revolucionárias descobertas “arqueológicas”, do trabalho do compositor Emerico Lobo de
Mesquita, mulato serrano que residiu no Tejuco, de onde foi
para Vila Rica e para o Rio de Janeiro, ali falecendo ainda nos
primeiros anos do século XIX. Segundo Curt Lange, a música de
Lobo de Mesquita seguia os mesmos padrões da música que era
feita na Europa no mesmo período. No Rio, o organista serrano
teria influenciado outro ícone da música colonial brasileira, o
padre José Maurício, não tanto no aspecto estilístico, pois o padre não estava a par das últimas novidades europeias, mas no
tocante ao acabamento musical. Ainda segundo Lange, o Tejuco
setecentista contava com invejáveis 130 músicos mais ou menos profissionais, muitos deles, cerca de trinta, exercendo também a função de regentes e de mestres de músicas. Nos tempos
do Império, Diamantina, como a maioria das cidades interioranas,
contava com as bandas dos partidos políticos, a banda Chimanga
e a banda Caramuru, depois denominadas, respectivamente,
Maiorista e Minorista, mas tinha também o Corinho e o Corão,
todas as quatro atuantes no fim dos oitocentos, além de outras
tantas nos distritos. A banda do Terceiro Batalhão da Polícia Militar, data da década de 1890, e foi aos poucos absorvendo os
integrantes das demais bandas, que não chegaram sequer o ano
de 1920. Depois surgiram a Euterpe (1927) e uma banda infantojuvenil (1983), ambas ainda atuantes, sem falar na banda furiosa
do Sapo Seco, dos carnavais da década de 1940, cujos músicos
usavam máscaras horripilantes e tocavam em instrumentos exóticos que tinham sido inventados pelo regente, sem falar
tampouco nas incontáveis jazz bands, que tocavam nos clubes
locais até os anos 60. Outra inovação diamantinense são os arranjos polifônicos hoje chamados de Vesperata, com os músicos
tocando nas sacadas de distintos sobrados de uma mesma praça
(quase sempre o largo da Quitanda). Essa inovação, que até hoje
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surpreende quem a assiste, data também da década de 1890,
quando o maestro Piruruca regeu a banda do Batalhão, originalmente restrita à música La mezza notte, foi relembrada (resgatada é o termo) pelo monsenhor Walter, quando fez o histórico
para a elevação da cidade a Patrimônio da humanidade. A música das irmandades tijucanas, sobretudo de autoria de Lobo de
Mesquita, influenciou a musicalidade autenticamente brasileira de Tom Jobim e foi nos retiros que fez na casa da irmã em
Diamantina, em 1956 e 1957, que João Gilberto inventou a síncope que caracteriza a Bossa Nova, conforme se vê em estudo recente de Wander Conceição.
Se formos falar sobre os escritores diamantinenses teremos assunto para páginas incontáveis, mas nos restringiremos a
uns poucos notáveis: Joaquim Felício dos Santos, o autor de
Memórias do distrito Diamantino, Couto de Magalhães, que escreveu O selvagem, Helena Morley com Minha vida de menina e
o carioca que se dizia diamantinense Alexandre Eulálio. Esses
quatro diamantinenses, sejam “da gema” ou adotivos, compartilham um certo humanismo, que é outro traço que Diamantina
guarda em comum com a Atenas do filósofos.

III
Que o ensino do fim do século XIX e de parte do século
XX seguia padrões totalmente ultrapassados é lugar comum não
apenas da didática e das memórias, mas também da ficção sobre
o período. O Ateneu de Raul Pompeia é uma denúncia pungente
nesse sentido. Muitas foram as medidas tomadas contra esse
estado de coisas contraproducente, que era a educação desse
período. Entre as medidas tomadas no sentido de minimizar esse
autoritarismo próprio dos reitores, diretores e madres-superioras, estão os já mencionados colegiados e conselhos universitários, na medida em que incorporam as demandas da comunidade que atendem e promovem uma participação dos integrantes
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da comunidade no processo de ensino e formação do ser humano. Algumas das experiências que mostraram resultado utilizaram pedagogias lúdicas. Não podem, contudo ser associadas à
didática dos mestres de ofício, conforme veremos logo adiante.
Entre as experiências pedagógicas, que mais se aproximam desse ensino dos mestres tradicionais estão as “oficinas”, ministradas nas mais diversas áreas. A metodologia didática dessas oficinas, ou workshops, é a mais heterogênea possível e quase sempre incluem as práticas lúdicas denominadas “dinâmicas”, ou, ao
contrário, incluem longas aulas expositivas e mesmo fornidas
apostilas. O resultado final das “oficinas” geralmente é um produto palpável, portanto valioso (ainda que não comercializável),
a etapa de produção desse “produto final” também tem qualquer coisa da linha de produção de uma oficina artesanal, de
onde certamente vem o nome.
Acredito que os próximos passos no sentido de uma educação mais palatável passem pela didática dos mestres de ofício, tanto mais agora, que uma série de transformações da nossa
sociedade torna cada vez mais premente o ensino em tempo
integral. Neste momento (dezembro de 2015), em que algumas
escolas estaduais e municipais adotam o ensino em tempo integral (o aluno fica a manhã e a tarde na escola), fica ainda mais
evidente a necessidade de se mudar os parâmetros educacionais. A tendência natural, contudo, dos pedagogos e educadores, mesmo os mais gabaritados, tem sido no sentido de tornar o
ensino cada vez lúdico. A didática dos mestres de ofício, no entanto, aponta na direção contrária, da seriedade, da produção
de bens e serviços, que atendem diretamente a comunidade
circundante. Quando se fala em disciplinas extracurriculares, as
primeiras que vêm à mente são música, dança e esportes (aos
quais podemos acrescentar o teatro). Poucas atividades podem
ser mais gratificantes que a música (cantar ou tocar um instrumento), a dança e a prática esportiva. Esporte, dança e música
são sem dúvida práticas prazerosas, mas quando são levadas a
sério não têm nada de lúdico, exigem muita disciplina, sacrifíci-
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os da vida pessoal, concentração, repetidos esforços no sentido
da auto-superação e até um novo condicionamento físico.
Temos, portanto, duas didáticas opostas, enquanto a
pedagogia corrente, ou oficial, tende a encarar as disciplinas
extracurriculares como atividades lúdicas, a didática dos mestres de ofício (se é que tal coisa existe) enxerga essas disciplinas
como atividades que exigem empenho e seriedade. Obviamente, nem todos os alunos vão se empenhar ou vão levar a sério
aquela atividade. Temos aí um dos pontos mais problemáticos
dessa nossa ainda hipotética “didática dos mestres de ofício”,
que consiste em despertar o interesse do aluno para aquela atividade específica à qual vai se dedicar. De que maneira descobrir a vocação, a inclinação ou o interesse do estudante por uma
determinada disciplina e, talvez ainda mais complicado, como
disponibilizar essa disciplina, se o leque de possibilidades é praticamente infinito?
Como em tudo mais que se faz, aqui também o ideal é
avançar por etapas. Primeiro é necessário ofertar as disciplinas,
a princípio uma ou duas. São também possíveis e mesmo desejáveis os convênios e estágios (sempre contabilizados como horas-aula). Penso que os educadores devem começar pela vocação da comunidade circundante. No caso de Pedra Azul, por exemplo, fariam muito sucesso os cursos de vaqueiro, adestrador de
equinos, construção e apresentação do Boi de Janeiro (artesanato e coreografia, sem esquecer a banda de “gaitas”, ou
taquaras), de laticínios ou de música, pois boa parte da população possui uma musicalidade inata. Os oficineiros que ministrarem essas disciplinas extracurriculares devem ser bem pagos,
com salário igual ou pouco maior que o dos demais professores,
nunca inferiores. No momento em que as extracurriculares locais (patrimônio imaterial daquela comunidade) estiverem em
bom andamento, os educadores podem pensar em trazer novas
disciplinas para a comunidade.
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Tratando já da aplicação dessa didática dos mestres de ofício, parece-me que será necessária a criação de um curso de
licenciatura em “Conteúdos tradicionais” (folclores e conhecimentos tradicionais em geral) com quadro docente composto
de professores universitários e griots das mais variadas áreas,
inclusive indígenas, quilombolas e mestres estrangeiros. Esse
curso de graduação em “Conteúdos tradicionais” não seria apenas de licenciatura, mas também de pesquisa e de produção de
bens (remédios caseiros ou doces, por exemplo). Depois de formadas algumas turmas, poderia se pensar em pós-graduação,
mais ou menos nos moldes do curso de especialização em Folclore e Cultura popular oferecido pela Universidade Newton
Paiva, de Belo Horizonte, entre 1998 e 2001.
*
Concluindo. Conforme o título indica, o texto que agora
encerramos é composto de considerações preliminares. O estudo sobre a didática dos mestres de ofício, até onde sabemos,
ainda está por ser feito. O que não quer dizer que esses estudam não existam, pois nossos conhecimentos nessa área são
muito limitados. Sempre em caráter preliminar, propondo um
diálogo (ou debate) mais que um programa, fizemos algumas
considerações sobre cidades que consideramos exemplares com
relação ao ensino: a Atenas dos filósofos (séculos V e IV aC), a
Diamantina da belle époque, mas sem deixar de mencionar as
igrejas setecentistas e as Vesperatas dos nossos dias, e também
Paris, com a Sorbonne e a Escolástica, a título de contraponto.
Apenas na terceira parte aventamos algumas proposições para a
aplicação daquilo que chamamos de “didática dos mestres de
ofício”, mas são também preliminares, eventualmente, se for
plausível, podem ser aplicadas, com as modificações de praxe e
a adaptação a cada caso específico. Posso estar enganado, mas o
que vejo é uma educação em crise, que já não “cativa” (no bom
sentido) os alunos, com as exceções de praxe. Parte da culpa
cabe, sem sombra de dúvida, aos baixos salários e as próprias
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condições de vida dos alunos, condições de acesso à escola (ainda complicado para os moradores da área rural), falta de perspectivas para o jovem mais pobre ou que reside numa comunidade remota, etc. Todos esses problemas não fazem o conteúdo
disciplinar mais atraente ou palatável, muito pelo contrário, tornam a experiência com o ensino desgastante e até mortificante
para o estudante que logo vai ingressar na vida profissional, se
já não ingressou. Não se trata, penso eu, de eliminar os conteúdos oficiais, mas tratar de coloca-los em equilíbrio com a vida
cotidiana de cada um e em harmonia (parceria) com a comunidade onde os estudantes vivem. A didática dos mestres de ofício
pode, conforme acreditamos, oferecer uma via possível de mudança e mesmo de melhoria.
Observação: As partes I e II destas “considerações”, que
tratam de Atenas, inclusive dos três fisósofo e de Diamantina,
foram extraídas da temática de um livro de nossa autoria, cuja
redação fora terminada no mês anterior (novembro de 2015) e
que atualmente se encontra no prelo (em fase de revisão), com
a publicação prevista para este ano. [Nota do autor, quatro de
janeiro de 2016.]
Pedra Azul, na lua das Festas, 27, 28 e 29 de dezembro de
2016
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