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Tipos populares: inteligência e
sensibilidade preteridas

Antônio de Paiva Moura

Como bem diz José Moreira de Souza (2016) os tipos po-
pulares estiveram em foco na civilização ocidental, incluindo
algumas figuras ligadas ao cristianismo, como São Francisco que
abandonou a riqueza do pai e a formalidade do clero e foi viver
atuando junto ao povo.

O tipo popular tem características próprias e não pode
ser confundido como tipo patológico de rua. O tipo popular se
caracteriza por indivíduos criativos, inteligentes e saudáveis, que
almejam ascensão social. São carentes de exercer reais posi-
ções e papéis na sociedade. Há pelas ruas das cidades pessoas
portadoras de problemas mentais sérios que podem ser confun-
didas ou tratadas como tipos populares. Esses psicopatas, mui-
tas vezes, são considerados engraçados quando reagem aos es-
cárnios da turba inconsequente. O que a molecada, carente de
espetáculos, quer assistir é o pobre diabo em fúria dirigindo
palavrões, fazendo gestos obscenos e atirando pedras.

Os tipos populares respondem com sensibilidade os re-
levantes acontecimentos mundiais como guerras, revoluções,
desastres, catástrofes, mudanças culturais e comportamentais.
No âmbito nacional eles se abalam com os acontecimentos polí-
ticos; com as grandes projeções artísticas na música, no cinema
e no futebol; com as festas religiosas e cívicas.

O Iluminismo buscava valorizar a competência, o saber,
as habilidades pessoais para ocupação de funções de mando e
comando. Napoleão Bonaparte (1769/1821) que era italiano aca-
bou sendo imperador da França, não por via da linhagem dinás-
tica, mas pela competência. Desde a infância ele vinha se prepa-
rando técnica e cientificamente para ser o grande líder que foi.
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Portanto, a competência é adquirível e os filhos de famílias abas-
tadas e privilegiadas têm mais chances de obtê-la.

De 1789 a 1871, a França passa por uma série de convul-
sões políticas que marcam o fim da monarquia de direito divino
e a fundação da República. A historiadora Laure Murat (2014) se
debruçou sobre os arquivos e documentos inéditos desse perío-
do guardados em quatro hospitais franceses para examinar as
relações entre política e loucura e apresentar, em O homem que
se achava Napoleão, uma fascinante pesquisa que expõe as con-
seqüências dos eventos revolucionários na vida psíquica dos ci-
dadãos

Em 1840, quando os restos de Napoleão foram transpor-
tados à França, catorze pessoas que acreditam ser o imperador
deram entrada no hospital de Bicêtre. Uma onda de delírios de
grandeza, de “monomania orgulhosa” - como denominou a me-
dicina da época. Um desses pacientes chamou a atenção o co-
nhecimento histórico e biográfico de Napoleão e exigia ser tra-
tado como imperador. O Dr. Leblond, diretor do hospital, reco-
mendava a seus serventuários não negarem ao paciente o título
de imperador, para evitar que a contrariedade o levasse ao surto
psicótico. Com o tempo o cliente chegaria à conclusão de que o
próprio Napoleão havia se fracassado e se encontrava internado
ilha de Malta.  Com um trabalho paciente e respeitoso, o pacien-
te abandonaria a situação fictícia e voltaria à realidade.

Em Pará de Minas, em 1936, Manoel de Castro, com cerca
de 40 anos de idade, andava pelas ruas da cidade e era conheci-
do por suas gabolices e contos de vantagens pessoais. Em uma
dessas histórias inventou de dizer que era o delegado de polícia
da cidade. Os moradores de Pará de Minas achavam engraçados
os gestos de Manoel. Certo dia ele se encontrava em uma casa
comercial, quando o delegado da cidade apareceu. Outras pes-
soas que ali se encontravam, aproveitaram a oportunidade para
confrontar Manoel com o delegado. Um deles disse que queria
saber qual dos dois era o verdadeiro delegado. Manoel colocou-
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se de frente do delegado e disse que aquele era o falso. O dele-
gado não gostou e ameaçou Manoel de prisão. Muito irritado,
Manoel pegou um chicote e deu umas chibatadas no delegado.
Preso e conduzido ao manicômio judiciário de Barbacena, Manoel
foi examinado por uma equipe de psiquiatras, que nada de anor-
mal achou no acusado. A equipe, em seu laudo de praxe, reco-
mendou que Manoel voltasse para Pará de Minas e que as pes-
soas não levassem a sério o que ele dizia, pois se tratava um
indivíduo imbecil. (Arquivo Público Mineiro, Manicômio Judici-
ário de Barbacena). É bom salientar que Manoel vivia na vigên-
cia do Estado Novo em que as autoridades policiais eram
supervalorizadas.

Os casos do homem que queria ser o imperador Napoleão
e do que queria ser delegado guardam um século de distância
temporal entre um e outro. É claro que o pseudo delegado rece-
beu melhor tratamento, mas mesmo assim foi tratado como
imbecil. Esse termo era usado para designar pessoas com defici-
ência intelectual. Com o tempo deixou de ser usado porque era
considerado ofensivo aos pacientes. O que seria mais correto
dizer é que os tipos populares alimentam fantasias e sonhos
perfeitamente saudáveis.

Em Diamantina, em 1972, no auge do sucesso de Roberto
Carlos, surgiu Demerval Andrade Nunes. Nascido no Serro em
1910, vindo de famílias bem situadas naquela cidade. Demerval
trabalhava em uma firma de contabilidade, em Diamantina e
não se sabe por qual motivo, perdeu o emprego aos 62 anos de
idade. Para aguardar a aposentadoria e ter condição de contri-
buir com o INSS, Demerval passou a trabalhar em um depósito
de gás, efetuando entrega de botijões, em domicílios. Chamou
a atenção do público o fato de cantar músicas de Roberto Carlos,
enquanto empurrava um carrinho de mão com botijões de gás.
Certo dia, enquanto esperava ser atendido à porta de uma casa
na Rua Direita, cantava a música “Jesus Cristo” de Roberto Carlos.
Os transeuntes aplaudiram Demerval e disseram que ele canta-



va melhor que Roberto Carlos. A partir daí, ele cantava outras
músicas e era aplaudido. Os assistentes começaram a dar a
Demerval títulos que ele pronunciava antes de cantar para po-
pulares que se aglomeravam em torno dele. “O Rei da Voz”, “Can-
tor das Multidões”, “Dr. Water Closet” e outros. O público se
divertia muito com Demerval. Em 1973 um músico compôs uma
marchinha de carnaval sobre ele, que ficou muito conhecida nos
anos seguintes. Ai ai Demerval ai ai / A sua fama / Balança mais
não cai. Depois que se aposentou desapareceu da rua e deixou
de cantar. Demerval era bem afinado; seguia corretamente o
compasso e não errava as melodias e as letras das músicas que
cantava. Se na juventude tivesse tido oportunidade, teria sido
um bom músico.

Referência

MURAT, Laure. O homem que se achava Napoleão. Tradução de
Pulo Neves, São Paulo: Três Estrelas, 2014.
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Para início de Conversa

José Moreira de Souza

No ano de 1971, tive o prazer de participar da edição de uma
obra dada a público pela primeira vez, no ano de 1920. Estava
lotado do Centro de Estudos Mineiros que, até esse ano era ór-
gão suplementar da Reitoria da UFMG. Em meio à Reforma Uni-
versitária, o Centro de Estudos Mineiros foi transferido para a
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, onde permaneceu
em quarentena por longos anos, sem jamais exibir a ousadia dos
tempos heroicos.

Pois bem, como canto do cisne, a poetisa e folclorista Henriqueta
Lisboa, membro fundadora da Comissão Mineira de Folclore,
propôs inserir na linha editorial do Centro de Estudos Mineiros a
obra do poeta José Severiano de Rezende. Título da obra? Mis-
térios.

A obra é precedida com estudo critico de Henriqueta e glossário
de José Lourenço de Oliveira, professor catedrático da Faculda-
de de Letras da UFMG.

Refiro-me a uma obra poética para anunciar ao leitor algumas
mensagens de Severiano que orientam a edição desta Revista

Chamo atenção para dois poemas que podem dar o tom para os
leitores. Ephialta  cujo título convoca o leitor para entoar seus –
do leitor – pesadelos. Entendo que o poema deve ser lido em
voz alta. Mas isto não é suficiente. Para se colocar no mesmo
plano do instante poético é necessário escolher uma nota e
mantê-la até o fim da leitura. Se variar o tom perde-se o senti-
do. A leitura deve obedecer aos princípios da recitação de sal-
mos unitonais do canto gregoriano  ou dos mantras.

Eis os primeiros versos:

9
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Na minha infância dolorosamente

Um sonho perseguiu-me algo incoerente.

Nem acerto porque na infância a gente

Tais sonhos tem de apavorar a mente.

O poema se desdobra em dois estásimos compostos de 9 estro-
fes cada um. O segundo se inicia deste modo:

Eu era orando assim, bem que inocente,

De um povo inteiro o intérprete inconsciente.

Eu era orando dolorosamente

Ao mesmo interno pânico obediente.

Escolho esses versos como epígrafe e síntese do que se pode
compreender da mensagem dos tipos populares que serão ob-
jeto de estudo nesta Revista – a explicitação do inconsciente
coletivo, ou inconsciente estrutural. Após esse mergulho em
águas turvas, o poeta encerra seus Mistérios com o poema “Hino
ao Homem Venturo”. Interpreto esse poema como anúncio de
um Estado futuro de Justiça. Diferentemente de leitura unitonal,
a declamação desse poema exige habilidades de soprano ou te-
nor para percorrer todas as notas de uma escala:

Dos átrios rechaçando a canzoada e a caterva,

Lidas, ó Lidador, pelo direito novo,

E ao povo que era escravo e à raça que era serva

Redoarás a noção de uma raça e de um povo

E conclui no mesmo poema:
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Mas o que silencioso eu meditando pressenti

E confiante extravaso no meu verso

É hoje o ofegar, indefinido embora, do universo,

Que sem saber quem és pulsa e arqueja por ti.

É o anélito das raças dolorosas

Na derradeira cristalização.

Lento e subtil amálgama de lírios e rosas

Estilizando, ó jovem Chefe, o teu brasão.

Se eu esperar-te predizer-te pude

Deixa que eu seja o precursor que te saúde

Severiano de Resende não preencheu em vida as características
de um tipo popular; porém, na condição de poeta, vivendo pro-
fundas angústias, guardou para si mesmo, o que os tipos popu-
lares exibem em público para escândalo dos que lhes conferem
a marca e aprofundam seus estigmas.

Há uma diferença que será enfatizada nos artigos desta Revista.
Os tipos populares, regra geral, não são objetos de pesquisa, tal
qual imaginam os doutos da Academia. São registros de vivência.
Para eles não se aplicam as técnicas de pesquisa participante,
pesquisa ação e outras quejandas e quetais. Eles se evidenciam
no cotidiano e como tais são celebrados.

Há também uma característica adicional à apresentação dos ti-
pos populares. Os estudiosos que os apresentam são seus admi-
radores. Visualizam neles uma mensagem profética ao se depa-
rarem com o exame de suas entranhas. Sob esse aspecto, os
tipos populares sintetizam em seu discurso “o que não tem pa-
lavra, nem nunca terá”, ou “o que não pode ser falado, deve-se
calar”.  E como pregou o padre Antônio Vieira:



12

Se quereis profetizar os futuros, consultai as entranhas
dos homens sacrificados. Consultem-se as entranhas dos
que se sacrificaram, sacrificam-se ou hão de se sacrificar.
Mas consultar as entranhas de quem não se sacrifica,
nem se sacrificou é querer negar o presente e não acertar
o futuro” (Vieira, Sermões)

A mensagem que não se ouve no discurso dos tipos populares é
a que sintetiza as condições do saber viver em determinado
momento e em determinado lugar. Tempo e lugar são categorias
fundamentais para ouvir as profecias desses pessoas prendadas
e entender porque elas despertam nos contemporâneos o riso
conservador diante da revelação da mudança urgente.

Calar essas pessoas é impor a elas que se submetam às condi-

ções que determinam o saber do  homem comum.
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Algumas Leituras.
José Moreira de Souza

A Comissão Mineira de Folclore deliberou dedicar a edição des-
ta Revista à apresentação dos Tipos Populares urbanos em con-
tinuidade ao que foi objeto da edição anterior – nº 28 – que
explorou o percurso dos membros com idade igual ou maior de
75 anos, com o uso da metáfora dos escaladores do Pau de Sebo.

Neste artigo, selecionamos alguns autores com destaque para
algumas obras com objetivo de situar nossa conversa. Gostaría-
mos de nos dirigir a eles, mesmo que, em meio à divisão acadê-
mica do trabalho intelectual, nossas atividades lhes passem des-
percebidas.

Eu não me chamo.
É assim que os outros me chamam!

No mês de novembro de 1990, organizou-se na UERJ – Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro – um seminário de porte naci-
onal com o título de “As Ciências Sociais no Brasil”. As contribui-
ções de competentes estudiosos de variadas universidades fo-
ram publicadas no ano de 1991. A obra foi divulgada com novo
título: “As assim chamadas Ciências Sociais”. [Rio de Janeiro:
UERJ; Relume Dumará, 1991]

Convém perguntar: o que teria acontecido ao longo das apre-
sentações e debates para o nome “Ciências Sociais” se tornar
um apelido – “as assim chamadas”?

Essa mudança do nome para o apelido lembra o cuidado de Lewis
Carroll:

- Diga logo qual é seu nome e a sua ocupação.
- Meu nome é Alice, mas...
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- É um nome bastante idiota! (...) Que significa?
- Deve um nome significar alguma coisa? – perguntou
Alice cheia de dúvida.
- Claro que deve – respondeu Humpy Dumpty com um
risinho. – O meu nome significa a forma que tenho – e
que é, aliás, uma forma bem atraente. Com um nome
como o seu, você pode ter qualquer forma.

Do mesmo modo que Carrol não fez parte da roda de conversa,
Wright Mills também ficou de fora. Obliteração imperdoável
porque a geração de professores dos anos noventa foi embala-
da pelas querelas discutidas por Mills em sua Imaginação socio-
lógica. Empirismo abstrato, Praticalismo, Ethos Burocrático. Nem
se lembrou de um manualzinho de Sociologia de Alex Inkeles
no qual a cientificidade de algum campo é mensurada pela quan-
tidade de departamentos existentes nas universidades – estra-
nhos caminhos de configurar cientificidade.

Nas contribuições dos pesquisadores e professores são discuti-
dos o desenvolvimento, profissionalização e institucionalização
dos ramos de estudo que se consolidaram como especialidades
acadêmicas: Sociologia, Antropologia, Ciências Políticas.

Em meio a essas conversas, já na conferência de abertura, Glaucia
Villas Bôas, sob o título de “A tradição renovada” desenvolve
“reflexões sobre os temas das Ciências Sociais no Brasil, 1945 –
1964”. Essa conferencista destaca como valor rever e avaliar as
instituições que firmaram os estudos das ciências sociais com
destaque para herança comum a esses ramos. Em publicação da
Fundação Getúlio Vargas editada à mesma época [Ciência e
Tecnologia no Brasi: a capacitação Bbasileira para a pesquisa
científica e tecnológica.  Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas,
1996], sob coordenação de Simon Schwartzman, há um capítulo
de autoria de Fábio Wanderley Reis versando sobre o mesmo
assunto. Mais uma vez, retorna a questão da cientificidade em
que se separa, de um lado, a Sociologia e a Ciência Política e, de
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outro, a Antropologia. Não se cogita de outras ciências sociais
como a Demografia, ou a Economia. Para Fábio, Sociologia e Ci-
ência Política padecem da síndrome de imitação dos estudos
jornalísticos e historicistas comandados pela Antropologia e afir-
ma: “enquanto a vertente jornalística tende a privilegiar os ato-
res da elite – é a elite que conspira e age como sinistra mão
oculta -, a vertente “antropológica” valoriza antes o plano popu-
lar e certa sensibilidade para a “sabedoria popular””.(p.98.99).
O editor coloca isso em questão, destacando a preocupação al-
tamente crítica dos estudiosos de Ciências Sociais em contraste
com os das Ciências Naturais e questiona também se o “padrão
de “cientificidade” seria o melhor critério para avaliar todo o
trabalho que se realiza no país não só na área das ciências soci-
ais.”.

Das duas publicações aqui mencionadas, dois destaques de in-
teresse para o Folclore. Gláucia registra rapidamente e quase
como atravessamento as frentes de “discussões polêmicas” no
que diz respeito à cultura popular. “De um lado a validade e o
estatuto dos estudos sobre o folclore ... de outro, lado movi-
mentos e organizações de setores estudantis, artísticos e literá-
rios”

Por sua vez, Fábio Wanderlei Reis rejeita, em nome da “ciência
verdadeira”, o que considera submissão a relatos jornalísticos e
literários que se configuram como uma das bandeiras dos
folcloristas

Com mais um passo, encontramos na revista Projeto História-
edição 16 de 1998 – registro de uma mesa redonda apresentada
no XIX Simpósio Nacional da ANPUH sob o tema “História e Cida-
dania”, registros de uma mesa redonda intitulada “Cidadania e
projetos culturais: historiadores e folcloristas no Brasil”. As con-
versas dessa mesa giraram em torno de dois temas. O primeiro
sobre a “Cultura Histórica”  do Estado Novo e o segundo, em
torno da obra de Mello Moraes Filho.
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Fixo a atenção a Mello Moraes pela relevância da obra desse
autor para o foco da edição desta Revista. Martha Abreu, estudi-
osa atenta da obra de Mello Moraes, chama a atenção da obra de
um folclorista como fonte para a história cultural e do cotidiano
do século XIX, mas lembra um “pequeno detalhe”; Moraes Fi-
lho, para desespero do historiador, não teve a preocupação de
registrar as datas precisas das manifestações que narrou, nem a
origem de seus informantes.” (P.156)

Por sua vez, a professora Maria Clementina Pereira da Cunha, no
papel de debatedora da palestra de Martha Abreu nos traz esta
preciosidade:

Talvez valha a pena aqui, contrastando com a valoriza-
ção que aparece no texto de Martha – como apareceu
nos anos 20 na pena de escritores nacionalistas e con-
servadores como Coelho Neto – fazer um pequeno desvio
para ver como a figura desse estudioso das “tradições
populares” era avaliada  pelos que com ele compartilha-
vam de rodas literárias. Nosso personagem folclorista,
neste registro, parece ter constituído ele próprio um tipo
algo folclórico: Max Fleiuss, por exemplo, revela em um
longo comentário o mal-estar entre intelectuais progres-
sistas do período ao vê-lo capitaneando  uma folia de reis
em pleno Rio de Janeiro  “moderno”, em uma homena-
gem ao Visconde de Ouro Preto. (p.168)

Retiramos duas lições dessa mesa. A primeira é que a atenção
de um folclorista para a sua época é documento importante para
os historiadores acadêmicos e, ao mesmo tempo, insuficiente
porque não data os acontecimentos segundo as coordenadas do
tempo abstrato. O folclorista diz de um tempo vivido e deixa de
lado as coordenadas temporais – dia, mês e ano – “para deses-
pero do historiador”, como afirma Martha Abreu -.

A segunda é pior ainda pelo depoimento da professora Maria
Clementina, docente da UNICAMP, “Nosso personagem
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folclorista, neste registro, parece ter constituído ele próprio um
tipo algo folclórico”. Isto quer dizer que o folclorista é um estra-
nho no ninho dos intelectuais “progressistas”. Ao invés de se
distanciar de seu objeto, ele se confunde com ele!!!

Isto nos remete à conversa com outro autor, melhor, uma auto-
ra. Marília Amorim em O Pesquisador e seu outro. Essa estudiosa
revela a surpresa de que foi acometida ao receber aplausos na
academia por um documentário realizado em uma favela, após
longa convivência seguida da indiferença dos próprios morado-
res ao assistirem ao mesmo documentário “devolvido à comuni-
dade”. Essa surpresa levou-a a dialogar com Bakhtin, e deu ao
livro o subtítulo:  Bakhtin nas Ciências Humanas.[São Paulo:Musa,
2001]

O destaque a dois comentários importa para a leitura dos artigos
publicados a seguir.

1. Essas práticas  de análise douta tomam a palavra
do outro para confiscar-lhe um saber considerado
como um não-sabido que só o especialista pode re-
velar. (p.49)

2. Discurso objetivo é aquele cujo imperativo
enunciativo é – “Que fale o objeto” – discurso subjeti-
vo é aquele cujo imperativo enunciativo é – “Que fale
o sujeito”. (p.101)

Os destaques de textos acima levam-nos a uma surpresa de nos-
so companheiro doutor Oswaldo Giovanini, no processo de re-
dação de sua tese Sortilégio do registro: Aires da Mata Macha-
do, os vissungos e os negros do Garimpo em Minas Gerais.[Rio
de Janeiro. UFRJ, 2014. Tese de Doutorado]

Esse encontro com a alteridade experimentado por Aires
da Mata é similar às experiências de outros estudiosos
do folclore e pode servir para pensar paralelamente suas
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diferenças em relação àquelas vividas pelos etnógrafos
modernos. Comenta Travassos, em Mandarins milagro-
sos que na mesma época que Malinowski saia do Leste
Europeu para ir ter com os trobriandeses no arquipélago
polinésio, Bela Bartók, procurava os camponeses húnga-
ros. Se para ambos o “primitivo” configurava-se como
possibilidade para pensar o homem e sua cultura, para o
segundo, assim como para Aires da Mata, importava ain-
da pensar e agir para a formação e o conhecimento de
sua nação. Assim, percebo entre estas duas categorias
de pesquisadores uma diferença crucial: enquanto os
etnógrafos dessa época, motivados por fatores diferen-
tes, procuraram um outro radical, radicalmente distante
no tempo e no espaço, os estudiosos do folclore procura-
ram um outro que fosse também eles mesmos, campo-
neses em seus próprios países, fonte para a formação de
sua arte e de sua identidade. No caso de nosso autor isso
é ainda mais evidente, pois ele retorna em viagem para
seu local de nascimento onde sua família construiu parte
importante de sua história.

Oswaldo nos oferece um ponto importante para o desenvolvi-
mento da conversa. Para o folclorista ele mesmo é o outro = nós.
Ou seja, não há outro, mas o si mesmo, nós. Isto leva à derrocada
o chamado ao distanciamento.

Não há dúvida que o distanciamento tornou-se uma ideia força
na construção das “assim chamadas” Ciências Humanas; tão ideia
força que os estudos de Folclore se tornaram execrados por es-
sas e muitas outras razões. Dá-se, porém, o caso de que o não
distanciamento oferece contribuições tão importantes quanto
o distanciamento.

O elogio ao distanciamento advém principalmente, no caso das
Ciências Humanas, do reconhecimento da hipertrofia do
etnocentrismo de um saber hegemônico, em favor da domina-
ção: instituir um saber soberano em nome da dominação. A des-
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coberta do outro irredutível ao nosso saber torna-se procedi-
mento heurístico cuja consequência gera equívocos de admitir a
impossibilidade de comunicação. O distanciamento torna-se ne-
cessário como denúncia desses propósitos; ao mesmo tempo
em que reforça indica caminhos de redução do saber do outro ao
nosso saber.

O não distanciamento do folclorista marca a identificação. O
outro somos nós. Nosso dizer não é outra coisa que tornarmo-
nos “de um povo inteiro o intérprete inconsciente”. A categoria
chave para que isto possa acontecer tem o nome de “Simpatia”
que não é outra coisa que “Compaixão”. O que é diferente da
“empatia”, sentimento passageiro para extrair o saber do outro
com o objetivo de reduzi-lo a interpretações nossas.

Ao abordar os tipos populares comparecem marcadas diferen-
ças entre as correntes objetivistas e subjetivistas nas assim cha-
madas ciências humanas.

As seções seguintes deste artigo introdutório cuidam de desta-
car algumas leituras para desenvolvimento da conversa entre
sujeitos que objetivam a própria subjetividade e autores que
procuram explicitar a pura objetividade.

Os estudos:

Gabriel Tarde: As leis da imitação  e os desafios
da multidão.

Gabriel Tarde permaneceu um ilustre desconhecido – e parece
que permanece ainda pelos leitores de Durkheim – até que
Eduardo Vargas ousou trazê-lo ao centro da conversa em sua
tese de doutorado Antes Tarde do que Nunca: Gabriel Tarde e a
emergência das Ciências Sociais. [Rio de Janeiro: Contra Capa,
2000]
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Para o tema predominante da edição desta Revista uma conver-
sa com Tarde torna-se proveitosa. Atento à doutrina vigente de
que Ciência se é verdadeiramente “Ciência”, Tarde formula o
que justificaria uma Ciência Social Verdadeira como obediente
às Leis da Imitação. O enunciado fundamental dessa lei seria:
Todas as semelhanças são devidas às repetições [Tarde, Leis da
Imitação. Rés: Porto, sem data p. 34]

É lei tão universal, segundo o autor, que aplicada ao mundo so-
cial toma a seguinte formulação:

Todas as semelhanças de origem social  que se observam
no mundo social são fruto direto ou indireto da imitação
sob todas as suas formas: imitação-costume  ou imita-
ção-moda, imitação-simpatia ou imitação-obediência,
imitação-instrução ou imitação-educação, imitação-es-
pontânea ou imitação-refletida, etc..  [p.35]

O entendimento desta lei tal qual é formulada torna-se quase
uma bandeira ideológica para os estudiosos do Folclore. Desta-
cam-se, de um lado, os costumes, de outro, a moda. De um lado,
a simpatia em oposição ao mando que exige obediência; instru-
ção se opõe a educação e o espontâneo à reflexão. Costume,
simpatia, instrução e espontaneidade são o reino do folclore; as
categorias que sintetizam esse saber viver é o costume, velho
conhecido dos estudiosos desde a Idade Média com o nome de
habitus. A metafísica medieval esteve atenta para os hábitos
pela sua quase insubmissão às ações intencionais. Como se  sabe,
esse termo foi recuperado por Bourdieu e Nobert Elias como
recursos heurísticos importantes para interpretar formações
sociais.

Resta, porém, para Tarde o desafio da moda do individualismo
como corrente intelectual. Tarde se dedica a ela em A opinião e
a multidão [Lisboa: Europa América, sem data]. Contra essa moda
declara o autor:
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Presentemente, a reação sociológica ou socialista contra
essa grande ilusão egocêntrica deve naturalmente fixar
a nossa atenção no lado social dos atos que o indivíduo
se atribui erradamente a si mesmo. (...) A dificuldade não
está em encontrarmos crimes coletivos, mas em desco-
brir crimes que não o sejam, que não impliquem nenhum
tipo de cumplicidade por parte do meio. Chegamos a um
ponto em que nos é lícito perguntar se existem crimes
verdadeiramente individuais do mesmo modo como per-
guntamos se existem obras de gênio que não sejam pro-
duções coletivas. (...) Tiremos destes estados tudo o que,
na sua gênese, não devamos à influência da educação,
da convivência social, da aprendizagem, do passado. Com
o que ficamos? Com muito pouca coisa, certamente.No
entanto, restará ainda algo, e algo de essencial que não
precisa ser isolado para existir. Pelo contrário , esse ele-
mento inefável, que é todo o eu individual , necessita de
se misturar com elementos exteriores para tomar consci-
ência de si mesmo e para se fortificar; alimenta-se daqui-
lo que o altera. (p.130-131)

A transcrição desse longo trecho em que o autor se pergunta
pelas “seitas criminosas” tem para nós o objetivo de chamar
atenção para a categoria Gênio.  “A multidão pode reivindicar,
pelo menos em parte, a paternidade daquilo que as revoluções
têm de puramente destruidor, mas que é  que é de sua respon-
sabilidade que antes não tenha sido concebido e premeditado
por homens superiores como Lutero, Rousseau, Voltaire ou
Napoleão?” (p133)

Eis a justificativa para inserir Gabriel Tarde em nossa conversa.
Os tipos populares  são gênios. Não é propriamente uma novi-
dade. Julles Michelet [MICHELET, Jules. O povo. São Paulo:
Martins Fontes, 1988]  já se havia antecipado, afirmando

O povo, em sua concepção mais elevada, dificilmente se
encontra no povo. Quer eu o observe aqui ou ali, não se
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trata dele, mas de uma classe, uma forma parcial do
povo alterada e efêmera. Em sua verdade, em seu
poder maior, ele só existe no homem de gênio; neste é
que mora a grande alma.(...) Essa é a voz do povo;
mudo por si ele fala pela boca desse homem, e Deus
com ele (p. 157-8)

Michelet exige do gênio o encontro de duas qualidades:

O gênio, força inventiva e geradora, supõe, como
dissemos,que um mesmo homem seja dotado de duas
potências reunidas em si, às quais podemos chamar os
dois sexos do espírito, o instinto dos simples e a refle-
xão dos sábios. Ele é, de alguma forma, homem e
mulher, criança e adulto, bárbaro e civilizado, povo e
aristocrata. (p.157).

Porém, os tipos populares que serão objeto dos artigos desta
Revista e que são colocados em relevo pelos folcloristas  são
unisexuados. Exibem o “instinto dos simples”. São “povo”, pu-
ramente povo. Elevam-se sobre as multidões e se posicionam
na contramão das modas. Alguns alcançam a santidade. Outros
vivem momentos fugidios de glória, muitos somente se tornam
famosos nas páginas policiais após serem imolados por vânda-
los que entendem suas mensagens ao contrário.

Vejam esta notícia:

Galdino Jesus dos Santos (Bahia, 1952 – Brasília, 20 de
abril de 1997) foi um líder indígena brasileiro da etnia pataxó-hã-
hã-hãe que foi queimado vivo enquanto dormia em um abrigo
de um ponto de ônibus em Brasília, após participar de manifes-
tações do Dia do Índio. O crime foi praticado por cinco jovens
daquela cidade.

... Na madrugada de 20 de abril de 1997, cinco jovens da alta
classe de Brasília,incluindo um que era menor de idade à
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época atearam fogo em Galdino enquanto ele dormia. Galdino
morreu horas depois em consequência das queimaduras. O cri-
me causou protestos em todo o país. [https://pt.wikipedia.org/
wiki/Galdino_Jesus_dos_Santos]

Até no nome Galdino revela a sina do herói popular: “Jesus”
“dos Santos”.

Ira ou Riso conservador?

Comecemos com exemplos de alcance popular. Vale entender
como “popular” traços que se exibem convocando o leitor ao
uso do senso comum, a categoria mais combatida pelo saber
erudito. Mas, a convocação ao senso comum opera contra essa
mesma categoria e se mostra na “contração dos quinze múscu-
los faciais”, ou seja desencadeia o riso imediato, ou a reação de
indignação.

Dizer de “Contração dos quinze músculos” é convocar Arthur
Koestler para roda de conversa.

Um marquês da corte de Luís XV volta inesperadamente
de uma viagem e, ao entrar nos aposentos de sua mu-

lher, encontra-a nos braços de um bispo. Após um ins-

tante de hesitação, o marquês dirige-se à janela e, de-
bruçando-se, começa a fazer gestos de abençoar as pes-
soas na rua. “Que está fazendo”, exclama a esposa afli-
ta. “Já que Sua Reverendíssima está cumprindo minhas
funções, estou cumprindo as dele.” [p.139] [Uma contra-
ção de quinze músculos faciais. In O Tesouro da Enciclo-
pédia Britânica. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994]

Esta outra anedota circulava no ambiente da Faculdade de Filo-
sofia da UFMG:



24

O diretor da Faculdade havia construído um palacete para
sua residência nas proximidades da escola que dirigia.
Convidou alguns professores amigos para visitarem a
residência condigna para o cargo que ocupava.

Exibiu orgulhoso a escadaria que dava ao alpendre, abriu
solenemente a porta principal, percorreu com orgulho a
sala de visitas, apontou para as pinturas de artistas céle-
bres. Finalmente, convidou-os para contemplarem os
aposentos do andar superior.

Todos subiram as escadas e o anfitrião passou a mostrar
o conforto de cada dormitório até chegar ao principal, o
dormitório de sua excelência, o Diretor. Para dar desta-
que ao que fazia, abriu vagarosamente a porta, como
quem abre as cortinas de um teatro e proferiu: “Está aqui
meu apartamento.” Contudo, viu a esposa deliciosamen-
te repousando no leito nupcial, ao lado do secretário da
Faculdade. Impassível, continuou a apresentação. “Aque-
la que está repousando é minha esposa... E aquele que
está ao lado dela... Sou Eu!”

Coisas de Fafich.

Antes de prosseguir com assunto tão sério, cumpre fixar no in-
terior do saber popular como se podem livrar as pessoas de se
tornarem objeto de riso ou de indignação.

Havia numa pequena cidade, um pai cujos três filhos es-
tariam na idade de cursar uma faculdade. Fazer um curso
superior. Contudo o pai via todos eles com traços de ele-
vada perversidade. Não era o pai, toda a cidade comen-
tava a boca pequena. O primeiro não podia ver nada nas
mãos de alguém, ou na casa de alguém que queria para
si;queria e levava, por bem ou por mal. Tinha todas as
marcas de um belo ladrão. Do segundo, a mania era de
matar animais e até mesmo de torturar os criados e em-
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pregados dos negócios da família. Matar para ele é puro
prazer. Quanto ao terceiro, não tinha jeito. Gostava de
pedir. Tudo que via, pedia para si, cheio de bons modos
na pedição.

O velho pai, desanimado, exclamava: “o que será de mim
com esses meus filhos? O primeiro é ladrão, o segundo
assassino e o terceiro, mendigo. De que adiantou a for-
tuna que conquistei?”

Eis, porém, que certo dia, chegou à cidade uma carto-
mante. A fama de adivinha se alastrou. O velho pai re-
solveu levar o caso para a sibila.

A sábia cartomante deslindou o caso com sábios conse-
lhos de oráculo:

- Meu senhor, faça com que o ladrão seja advogado; o
assassino, médico; e o mendigo, padre. Ninguém jamais
estranhará as tendências perversas de seus filhos. Todos
encontrarão o lugar certo na sociedade e serão muito
honrados.

Esta anedota popular exibe cara e coroa do tipo popular. Explicita
nitidamente o que é condição para o desenvolvimento da ação
aceitável coletivamente. No nosso entender, ela mostra que
quem ultrapassa ou desconhece a condição torna-se objeto de
riso, de escárnio ou de  ira e repressão.

Antes de colocar na roda de conversa autores que examinam
esse assunto, importa comentar rapidamente os resultados de
uma pesquisa modelo sobre o riso e a recusa do outro. Referi-
mos aos estudos do psicanalista René Spitz. Duas obras desse
autor merecem nossa atenção. O não e o sim, sobre a gênese da
comunicação humana[Buenos Aires. Hormé/Paidos, 1966]  e O
primeiro ano de vida. [São Paulo: Martins Fontes, 1979]. Interes-
sa desse autor o estudo sobre o desenvolvimento da criança e o
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momento da apreensão do significado. Movimentos cefalógiros
negativos e o riso como resposta às contingências de satisfação.
Recusa “instintiva” que será preenchida socialmente como não
na apreensão da linguagem e manifestação de prazer que ocu-
para o significado do sim. Desse modo, em qualquer que seja a
formação social, recusa ou aceitação tornam-se categorias fun-
damentais para acompanhar a imposição de condições de acei-
tação ou recusa. Afastar, recusar, chorar, ou acolher, sorrir, res-
ponder ao objeto que favorece prazer.

Visto desse modo, riso é conservador, ao passo que pranto  e
movimentos de recusa são transformadores. A
institucionalização do riso na ação de palhaços, na encenação do
cômico, na padronização dos Bobos da Corte, não é nada menos
do que evidenciar a mistura de recusa e aceitação como neces-
sárias à conservação dos valores principais de uma dada forma-
ção social. Antes que os agentes sociais possam ser surpreendi-
dos por pessoas que simplesmente recusam as regras vigentes,
encena-se a recusa para fazer a todos rirem desse absurdo.

Somos obrigados, diante dessa constatação, a convocar o autor
que nos oferece as melhores sendas para prosseguir nossa con-
versa. Esse autor é George Minois. A obra tem o título de História
do Riso e do Escárnio. [São Paulo: Unesp, 2003]

Uma das conclusões possíveis da leitura dessa obra é que, ao
longo da história, as civilizações se constroem tendo como cen-
tro a codificação do riso. Segundo ele, haveria um estádio do
“riso arcaico” que se explicita na celebração do mito do “riso
inextinguível dos Deuses.” Esse riso arcaico é “o riso sem entra-
ves: violência, deformidade, sexualidade desencadeiam crises
que não têm nenhuma consideração moral ou decoro.”(p.25)
Desse modo, o riso da festa é representação, melhor dizendo,
celebração do mito do riso dos deuses.  “O riso festivo é obriga-
tório. Os deuses punem os desertores da festa. Aqueles que se
recusam a despojar-se  do conformismo social, nas dionisíacas,
por exemplo, caem na loucura selvagem” (p.32).
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Minois argumenta que a codificação do riso pelas civilizações é
universal e se personifica nos bufões – oficiais especializados
no riso – [Calvero em Luzes da Ribalta?]: “No início, esse parasi-
tos tinha uma função religiosa, antes de se tornar gelotopoios,
‘aquele que faz rir’ nos banquetes da boa sociedade civil. O cos-
tume não era exclusivamente grego. Havia bufões entre os reis
persas; as pinturas egípcias dos túmulos de Heptanomida mos-
tram ricos personagens acompanhados de homens disformes e
grotescos; entre os filisteus, no século X de nossa era, o rei Akish
tinha vários bobos em sua corte.”  (p.55)

Basta de citações. Examinando nosso mundo, em nosso Brasil,
em nossa Minas Gerais, em nossa Belo Horizonte, deparamos a
codificação plena do riso. Lugares em que se pode rir, lugares e
oportunidades onde o riso é interdito; mais do que isto, nota-
mos uma longa hierarquia do direito e uso do riso.

O riso dirigido ao tipo popular se mostra no extremo do riso não
codificado. O riso da ironia, o riso para agradar, o riso para punir;
o riso arcaico dos parvos ainda tem espaços reservados à cons-
trução das identidades, promovendo a demarcação das condi-
ções de saber viver. Peões nas portas de fábrica, ou nos cantei-
ros da construção civil, boias frias nos acampamentos das fazen-
das, ao se reunirem praticam sobejamente esse riso universal
dos deuses, sem apreço à moral para escândalo do que desig-
nam o riso do grotesco de “bulling”. Em meio a um carnaval sem
risos, os resíduos do direito de rir, sobraram para os tipos popu-
lares urbanos. São ainda encenados com a devida codificação e
censura nos picadeiros dos circos mambembes, na literatura e
nos programas de rádio, televisão e na internet.

Para comparar, recomendamos a leitura de Raízes do Riso: a re-
presentação humorística na História Brasileira – da Belle epoque
aos primeiros tempos do Rádio. [Elias Thomé Saliba, São Paulo:
Cia das Letras, 2002]
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Esse autor, ao se debruçar no humor predominante nas primei-
ras décadas do século XX, coloca questões fundamentais para
situar o riso padronizado nos meios de comunicação do Brasil.
Uma das questões relevantes se refere ao que podemos enten-
der como o “riso refletido”, ou seja, a encenação de uma reali-
dade interpretada, ou representada, o que não é outra coisa
que a profissionalização do cômico.

Ao passar em revista a sessão intitulada “Brasil: País sem graça,
ou “país da piada pronta”, coloca-se a seguinte questão: “Então
o humorismo seria impossível no país porque a realidade supe-
rava a anedota?”( p.33) Esta questão pode ser contemplada em
variadas facetas. A primeira decretaria que, em face dessa reali-
dade, instala-se o reino do riso geral, aquele da celebração do
riso inextinguível dos deuses. “Este não é um país sério!” A se-
gunda explicitaria o anúncio de novo tempo, em que o riso sur-
giria da procura de frestas na ordem. O riso tornar-se-ia dom do
humano. Desse modo, o riso emergiria do esforço dos cientistas
sociais explicarem o Brasil, encontrarem seu habitus. Com efei-
to, essa é a época de Sílvio Romero, Alberto Torres, Manoel
Bonfim, Martim Francisco decifrarem o caráter social do brasi-
leiro. É oportunidade do riso pelas frestas.

Há que lembrar que uma obra como esta tem o mérito de garim-
par como os meios de comunicação divulgam o de que se deve
rir. Sob esse aspecto, vale a pena prestar atenção nos silêncios:
aquilo de que não se pode rir. O riso se torna seletivo.

Ao direcionar nossa atenção para os tipos populares, o autor nos
oferece uma chave interessante que abre duas portas. A primei-
ra é acolhida dada pelos meios de comunicação de massa ao riso
advindo dessas figuras excêntricas que povoam a cidade, ou qual
a excentricidade é conferida pela ação das elites dirigentes. A
segunda é o silêncio sobre esses tipos populares, os quais insta-
lam um amplo espaço para promoverem o próprio espetáculo.



29

Com atenção para a obra comentada podemos examinar com
atenção autores que dedicaram obras ou parte delas para apre-
sentarem os tipos populares em cidades como Rio de Janeiro,
São Paulo, ou Recife. Isto merecerá artigo à parte nesta Revista.

Miséria do Mundo: Para não rir

Gostaria que o leitor, preparado para contemplar os referenciais
do riso, examinasse pronto para rir das obras sérias que procu-
ram extinguir as situações que provocam o riso da realidade, a
realidade do riso e sua representação.

Entendo que a leitura atenta dessas obras nos oferece o lado
que os autores querem silenciar. Deixo à parte obras que se
mostram indignadas com a realidade brasileira como culpa pela
nossa colonização. As interpretações do Brasil sempre polêmi-
cas. Focalizo as que se dedicam à questão da inclusão e exclu-
são. Esse enfoque se torna importante porque, no cerne de tudo
isto, reina o direito de rir e principalmente explicitam-se as con-
dições que delimitam o direito de levar as coisas a sério.

Para favorecer a conversa alegre, merecem comentários duas
obras. A primeira A Miséria do Mundo [Pierre Bourdieu (coord).
Petrópolis: Vozes, 1998]

Tomar essa obra coordenada por  Bourdieu e com inúmeros arti-
gos e entrevistas de autoria desse eminente coordenador toma
o sentido de mostrar, em primeiro lugar, de que não se pode rir;
em seguida o desenvolvimento de técnicas e procedimentos
necessários para acessar a miséria do mundo, esse vale de lágri-
mas.

Transparece da leitura que todo mundo tem seu lugar até mes-
mo os que estão fora do lugar estão em algum lugar que lhes é
inconveniente. Que há misérias que não interessam aos meios
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de comunicação por falta de consumidores; que as pesquisas de
opinião tão queridas pelos meios de comunicação dispensam
análises de cientistas sociais ao se tornarem científicas por con-
ta própria. Enfim que a apreensão da miséria do mundo exige
práticas pouco desenvolvidas pelos cientistas sociais.

Vamos destacar rápidos comentários dos autores para favorecer
o saboreio dos leitores:

A estrutura do espaço social se manifesta, assim, nos con-
textos mais  diversos, sob a forma de oposições espaci-
ais, o espaço habitado (ou apropriado) funcionando como
uma espécie de simbolização espontânea do espaço soci-
al. Não há espaço, em uma sociedade hierarquizada e
que não exprima as hierarquias e as distâncias sociais,
sob uma forma (mais ou menos) deformada e, sobretu-
do, dissimulada pelo efeito de naturalização que a inscri-
ção durável das realidades sociais no mundo natural acar-
reta: diferenças produzidas pela lógica histórica pode,
assim, parecer surgidas da natureza das coisas (basta
pensar na ideia de “fronteira natural”). (p.160)

Aparentemente temos descrita uma formação social típica para
o riso constante, desde que tal “estrutura do espaço social” fa-
vorecesse encontros e não espaços segregados. Bourdieu conti-
nua mais à frente: “Sob pena de se sentirem deslocados, os que
penetram em um espaço devem cumprir as condições que ele
exige tacitamente de seus ocupantes. Pode ser a posse de um
certo capital cultural, cuja ausência pode impedir a apropriação
real dos bens ditos públicos ou a própria intenção de se apropri-
ar deles. Pensa-se evidentemente nos museus, mas isso vale
também para os serviços que são tidos como mais universal-
mente necessários, como os das instituições médicas ou jurídi-
cas” (p.165)

Há em seguida um capítulo assinado por Loïc J. D. Wacquant que
somente não faz rir porque miséria  não se presta para tal. O
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título cabe em comédia: “Da América como utopia às avessas”
(p. 167-175). Nesse capítulo, nos que se seguem e nas entrevis-
tas de que decorrem, o autor traz para nossa mesa problemas
muito nossos. A importação made in USA  de imagens deteriora-
das.

Mas, a parte dessa obra que ocupa 747 páginas é a que se refere
a técnicas e abordagem que oferece excelente oportunidade de
diálogo com os folcloristas atentos para os tipos populares urba-
nos. Bourdieu dá a essa parte o título de “Compreender”.

Com efeito, compreensão é o maior desafio para as ciências
humanas, com destaque para as ciências sociais. Alguns cientis-
tas se engajam no mercado de trabalho sem imaginar ou com-
preender o que os ditames desse mercado exigem. Submetem-
se às ordens do “planejamento estratégico”. A invenção de no-
mes como “observação participante”, “pesquisa ação”, “pesqui-
sa participante” parece garantir aproximação e compreensão do
“objeto”. O simples lugar ocupado pelo pesquisador já impõe
dificuldades à compreensão, leve-o, ou não, à “descrição den-
sa”.

A leitura desse capítulo cria a tentação, de ao escolher o que
apresentar ao leitor, de transcrevê-lo por completo. Resistimos
à tentação e sintetizamos em uma frase a preocupação do autor:

Muitas dezenas de anos de prática de pesquisa sob todas
as suas formas, da etnologia à sociologia, do questioná-
rio dito fechado à entrevista mais aberta. Convenceram-
me que esta prática não encontra sua expressão ade-
quada nem nas prescrições de uma metodologia frequen-
temente mais cientista do que científica, nem nas precau-
ções anticientíficas das místicas da fusão afetiva. (...) Ain-
da que a relação de pesquisa se distinga da existência
comum, já que tem por fim mero conhecimento, ela con-
tinua, apesar de tudo, uma relação social, que exerce
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efeitos (variáveis segundo os diferentes parâmetros  que
a podem afetar) sobre os resultados obtidos.(p. 693-694)

Com base nessas ponderações, Bourdieu destaca quatro coor-
denadas para o objeto de estudo empreendido: “uma comuni-
cação não violenta”, “um exercício espiritual”, “uma construção
realista” e enfrentamento dos “riscos da escrita”

De nosso ponto de vista, a principal constatação é que toda e
qualquer pesquisa com o nome de ciência ou qualquer outro se
dá por “relações sociais”. O estudioso de Folclore, mais do que
qualquer outro está consciente dessa verdade e torna-se até
mesmo missionário em seu favor.

Há, porém, uma diferença. Regra geral, o estudioso do Folclore
não se caracteriza como um profissional obrigado a defender
seu campo como dever do posto no mercado. Portanto, a princi-
pal marca dos estudos de Folclore com todos os méritos e
deméritos é a explicitação de registros de vivência. Desse modo,
não tem sentido para o folclorista a questão de estabelecer “uma
comunicação não violenta”, a não ser no momento de enfrentar
os “riscos da escrita”. Certamente, no esforço de “objetivação
participante”,  se visualizará o desafio da comunicação com os
campos especializados determinados pela divisão do trabalho
intelectual e os dialetos que as caracterizam.

A Ralé Brasileira

Parceira da miséria do mundo é a obra de Jessé de Souza e cola-
boradores intitulada A ralé brasileira; quem é e como vive [Belo
Horizonte: UFMG, 2011]. Esta é também uma obra “para não rir”.
O autor que responde pela publicação – professor eminente e
admirável – se louva na obra comentada anteriormente, mas
constrói o próprio caminho.

O propósito de Jessé e seus colaboradores assemelha-se ao con-
teúdo temático desta Revista. O autor caracteriza uma “classe”
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social a que dá o nome de “ralé brasileira”. Em meio à conversa,
o autor chama a atenção para as pessoas não autorizadas a se
pronunciar  sobre o mundo social em que vivem. Desigualdade
torna-se o centro das conversas. A argumentação apresentada
no capítulo “Como o senso comum e a ‘Brasilidade’ se tornam
ciência conservadora? “ se aproxima bastante do que se conduz
nos artigo desta Revista.  Com efeito, a velha bandeira do movi-
mento dos folcloristas é de que o povo tem um saber não auto-
rizado.

Jessé afirma:

A política não é feita, como muitos imaginam, pelos bu-
rocratas da política, pelos jornalistas da política ou, me-
nos ainda, pelos políticos tradicionais da política. A aten-
ção a esse elemento comezinho do dia a dia das lutas
políticas nos cega em relação ao principal: o conjunto de
ideias (e de valores e interesses interligados  a essas ideias)
e dos consensos sociais que se criam a partir delas, que
são o estímulo e o limite para qualquer ação política. (p.51)

Porém, o foco do movimento dos folcloristas no saber popular
e, especialmente, nos tipos populares, introduz sujeitos dife-
rentes nessa conversa. Não é o caso de discordar, ou concordar,
mas de situar de que se trata.

As técnicas empregadas para colocar em evidência a “ralé brasi-
leira” se revestem de elevada criatividade, embora sejam em-
pregadas também por jornalistas para divulgar resultados de
pesquisas. Consistem em selecionar nas pesquisas do tipo survey
aqueles casos que mais se aproximam da moda ou da média
estatística e dar “voz qualitativa” a alguns desses personagens,
segundo categorias padrão – tipo gênero e renda de um lado e
posições desqualificadas tais como puta pobre, exposição à
delinquência, ou fenótipo.
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Estabelecem-se duas diferenças na abordagem dos tipos popu-
lares, tais como o movimento dos folcloristas os evidenciam.
Em primeiro lugar, esses tipos populares comparecem na convi-
vência de quem os admira, ou seja, são destacados pela admira-
ção que ensejam. Em segundo lugar, exatamente porque são
admiráveis, o folclorista se torna atento para a condição que os
conduziu à excentricidade. O que os torna admiráveis é que se
tornem “flores dos esgotos” como exprimiu maravilhosamente
o poeta Cruz e Souza que viveu plenamente essa condição: “Os
miseráveis, os rotos, são as flores dos esgotos”.

A abordagem dos folcloristas permite destacar a mensagem dos
tipos populares anunciando um mundo utópico. Aquele que
desconhece ou despreza as condições. A partir delas, torna-se
possível destacar o lugar do riso conservador e o incômodo para
negar o direito de rir.

Diferentemente,  os referenciais interpretativos de A ralé brasi-
leira  exigem que as pessoas entrevistadas reconheçam sua con-
dição. Tomem consciência dela e se adequem à interpretação
de como é ser ralé no Brasil. Um exemplo: enquanto o folclorista
em sua vivência ouve um tipo popular gritar pela rua afora: “Aqui,
preto e pobre não tem valor”. O entrevistador ocupa-se em des-
vendar a inconsciência dos entrevistados para dar-lhes consci-
ência da  própria condição define:

O objetivo é o de buscar reconstituir os sentidos das ações
dessas mulheres para além das narrativas conscientes
que elas fazem sobre a própria vida. (p. 175)

A princípio Flávia constrói um idílio de sua vida familiar,
que vai sendo  desconstruído em meio às ambiguidades,
contradições e lacunas de seu discurso no decorrer de
nossos encontros.pouco a pouco se desnuda a realidade.
(p.177)
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(Lídia) atenta às minhas provocações de entrevistador,
revelou, naquele momento, uma aguda percepção intui-
tiva sobre fatos cruciais da sua história de vida. (p.354)

Não há dúvida, as questões colocadas por Jessé e os folcloristas
são diferentes, mas a realidade é a mesma. Para os folcloristas
eles estão acima das condições que determinam o seu saber
viver; para Jessé e seus colabotadores, abaixo e necessitam de
serem conscientizados.

Atenção para a Cidade

A atenção para a desigualdade, a miséria do mundo e a ralé bra-
sileira, traz à baila a questão dos espaços públicos, como lem-
brado. Nesse espaço, diferentemente dos museus menciona-
dos por Bourdieu, destaca-se a rua. Nome genérico, mas signifi-
cativo.

Não se trata da rua como local de espetáculo mas da rua como
exibição pública da miséria.

A rua, terrível, a rua!  É advertência do folclorista José Augusto
Neves um dos fundadores da Comissão Mineira de Folclore, so-
bre os perigos da rua na cidade de Diamantina.  Mas, antes de
chegar até ele, merece ser apresentado o mais excitante estudo
sobre a formação de uma rua, sua elevação à centralidade urba-
na e a oportunidade para constituir tipos populares.

Dizemos de estudo pioneiro e paradigmático desenvolvido por
Joaquim Manoel de Macedo, mais conhecido como romancista,
mas extremamente preocupado com questões que, hoje, se
abrigam no campo da etnografia  [Para não ficar apenas em su-
posição, Teófilo Otoni redigiu para ele um longo documentário
sobre os selvagens do Mucuri.]

A rua que chama a atenção desse médico, literato e etnólogo
chama-se Rua do Ouvidor. É um trabalho de mestre. Acompa-
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nhando a formação da Rua do Ouvidor, encontraremos o uso
desse espaço público, a oportunidade de projeção de persona-
gens na história,  a mensagem dos tipos populares, e a atenção
do autor captar a tradição. Será essa atenção para tradição e his-
tória que definirá a trama da obra. [Memórias da Rua do Ouvidor.
Brasília: UNB, 1988] Até chegar ao honroso e definitivo nome,
ela se chama Rua do Desvio, torna-se Rua de Aleixo Manoel já
no ano de 1590. Para desvendar a origem do nome, Joaquim
Manoel tem que recorrer à tradição. “Aleixo Manoel! Nome
masculino, feio, ingrato, peão sem raiz de fidalguia, nem carta
de nobreza.” “Até aqui o pouco que deixo relatado é seriamente
tradicional quanto ao Desvio,  e tudo mais positivamente histó-
rico”. “Mas o que a história não diz, e a minha tradição infor-
ma”...) (p.9)

Em torno de Aleixo Manoel, o autor constrói casos deliciosos
regados ao saber romântico que tão bem domina. Um dos pri-
meiros, para assunto de apresentação de Aleixo como tipo po-
pular, tem a ver com a centralidade de sua residência diferente-
mente da determinação do morar periférico. Joaquim Manoel
narra, deliciosamente:

Ao correr do ano de 1590 o cirurgião principiou a obser-
var certa mudança de costumes em alguns fidalgos, que
em vez de mandá-lo chamar  a suas casas, como dantes,
vinham barbear-se na dele.

Nos primeiros dias ufanou-se muito daquela alteração
de costumes,  atribuindo-a à honraria e consideração
pessoal que lhe queriam prestar pelo crédito e pela esti-
ma que gozava. (p.10)

Porém, a inversão de centralidade se devia à presença de uma
criança de nome Inês que era escrava – mameluca – do celebra-
do barbeiro-cirurgião. Eis como surge um tipo popular. De olho
no tempo, Joaquim Manoel que escreve em 1870 comenta: “Nes-
sa aflitiva e revoltante conjuntura, Aleixo Manoel apenas esca-



37

pou de ter sido o primeiro republicano da Rua do Ouvidor, e aí o
mais antigo patriarca das ideias de meu bom amigo Sr. Otaviano
Hudson.” (p.11).

A narrativa da mudança da rua Aleixo Manoel para Rua Padre
Homem da Costa é deliciosa:

Sei de uma tradição – que não se encontra nos meus ve-
lhos manuscritos  mas que foi transmitida  por um antigo
fluminense honradíssimo,  carpinteiro e mestre de obras,
a quem devi curiosíssimas informações de coisas do fim
do século passado e do princípio do atual; esta tradição,
porém, que é a do Padre Homem da Costa, só a esse meu
amigo ouvi, e portanto é apenas individual, e não popu-
lar, e, tratando-se de caso passado há duzentos anos,
não a posso reproduzir sem previamente declará-la duvi-
dosa.

Quando imagino episódios para suavizar a leitura destas
Memórias, indico-os sempre com bastante clareza: Ago-
ra não imagino, não invento a tradição, mas refiro-a,
porque se não é verdadeira é bem achada.(p.23)

Esse padre  Homem da Costa se tornou popular por  “cantar
modinhas e lundus”, “rei da viola e do cravo”. Admirado
casamenteiro, encantava as moças e as famílias. Vejam a nova
centralidade: “Em pouco tempo o Padre Homem da Costa pro-
moveu e abençoou ou fez abençoar mais casamentos do que o
prelado do Rio de Janeiro, e os vigários das freguesias da cida-
de.” (p.24)

Moral da história:

Não houve Câmara Municipal, nem clero, nobreza e povo
que pudessem resistir àquela proclamação do belo sexo.

A rua de Aleixo Manoel  passou a denominar –se  - Rua do
Padre Homem da Costa. (p.24)
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Entre muitas conclusões, há que se concluir para os fins do tema
desta Revista:

O tipo popular se exibe acima das leis e das normas vigentes. A
pessoa que é reconhecida como tipo popular se consagra na
memória popular, torna-se popular ao desconhecer as condi-
ções a que deveria estar submetida. No caso da Rua do Ouvidor,
ela se inicia com o nome anômalo de “Desvio”, tão logo um per-
sonagem inverte a centralidade da Rua da Direita, ela se torna
Rua do Aleixo Manoel, um infeliz barbeiro que inadvertidamen-
te tem sua casa visitada pela fidalguia para se encantar e seduzir
a linda e marota escrava mameluca, a encantadora e brejeira
Inês. Pré-finalmente, um padre popular afeito a lundus e
modinhas torna-se referência ao se tornar padre casamenteiro
da cidade.

Nesse acompanhamento da Rua do Ouvidor, Joaquim Manoel
nos revela a conquista da centralidade urbana pela nobre Rua
do Ouvidor. Nela comparecem lobisomens  e “a atual tafulona
Rua do Ouvidor escapou ao vexame de passar então a denomi-
nar-se não – Rua do Ajudante oficial de Sala,como propusera o
pasquim mas Rua do Lobisomem.” (p.35)

Não bastasse o risco de ser Rua do Lobisomem, a futura rua do
Ouvidor correu outro risco, chamar-se Rua do Amotinado, per-
sonagem que segundo o autor é como era conhecido popular-
mente o Tenente João Moreira, “de prodigiosa força, de ânimo
inflamável e talvez o mais antigo capoeira do Rio de Janeiro,
jogando perfeitamente a espada, a faca, o pau e ainda e até de
preferência a cabeçada e os golpes com os pés.” (p.37)

A rua que teve nomes populares, até o ano de 1780, enobreceu-
se “E, portanto, o defunto Padre Homem da Costa, muito depois
de morto, deu, em 1780, não nos baixios, mas nas alturas do
Ouvidor da Comarca” (p.40). E chega; ainda restam cem páginas
que merecem comentar.
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Nem toda rua merece a atenção que lhe dedicou Joaquim Manoel
de Macedo por sua lealdade ao Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro.  Contudo, já que começamos pelo Rio de Janeiro, vale
mencionar ainda que rapidamente a visão da cidade em escala
menor; a cidade vista de cima. Nireu Cavalcanti dedica à forma-
ção do espaço urbano do Rio de Janeiro a obra O Rio de Janeiro
Setecentista (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004). Chama-se, nesta
rápida resenha, atenção para o percurso da primeira parte que
revela como cada momento da história se inscreve na forma
urbana e enseja ordem e desordem urbanas com oportunidade
para surgimento de tipos populares – que não estão no foco do
autor.

Nireu mostra a formação do espaço urbano do Rio de Janeiro
com destaque para “As cinco muralhas” – bela metáfora que se
aplica para a multiplicação das muralhas dos dias atuais nos quais
tudo se quer consolidar em condomínios e segregações privile-
giadas ou desprivilegiadas.

A primeira é a “Muralha Mesológica”, o condicionamento físico
que determina a ocupação. Este momento, contemplado do
ponto de vista da consolidação de um futuro mercado imobiliá-
rio, anuncia quem irá se submeter à condição, como superar ou
desconhecer a condição. Aterramento e drenagens para um vi-
ver melhor, ou ocupação “desordenada” de áreas inóspitas, para
quem não pode mudar as condições.

A segunda é “A Muralha do Medo”. Aí se deparam os inimigos
internos e externos. O medo das relações de dominação, o medo
das doenças, o medo das invasões à capital.

A terceira é “A Muralha Jesuítica”, a quarta “A Muralha Colonial”
e a última “A Muralha das Barreiras Sociais”.

O comentário a essa obra tem a ver com o destaque para as
condições que determinam as desigualdades de viver na cida-
de. As barreiras sociais são oportunidade para a construção dos
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tipos populares e a imposição de condições a eles. Começando
pela Rua do Ouvidor, pode ser por qualquer espaço central de
qualquer cidade, temos o ponto de atenção para os chamados
espaços de copresença e as oportunidades de hierarquizar os
logradouros públicos segundo códigos de conformidade e trans-
gressão.

Essa diversidade do uso do espaço público exige dos legislado-
res atenção para determinar a presença e o uso adequado. Des-
de as posturas coloniais, o uso da rua torna-se problemático. À
polícia é destinada a atenção para os transgressores. Tornar a rua
limpa não apenas dos dejetos mas do inconvenientes percorre
longo percurso. Duas intervenções se sobressaem. Modernizar
os espetáculos de rua, extinguir o velho entrudo, e substituí-lo
pelo civilizado carnaval, de um lado; e retirar das ruas os tipos
inconvenientes.

Apenas como amostra, relacionam-se algumas obras para con-
versa interessante sobre a rua e seus usos.

A casa e a rua

Houve um livro muito celebrado, a partir de um autor também
celebrado, que inventou a dualidade entre casa e rua. Refiro-
me à obra de Roberto DaMata [A casa & a Rua: Rio de Janeiro:
Guanabara, 1987]. Segundo esse autor a casa é o lugar do “ple-
no” e a rua lugar da “falta” – esses termos não são dele -. Nas
palavras do autor: “aquilo que não tenho no universo público,
no mundo da rua, posso ter de sobra em minha casa”. (p. 99-100)

Não se há de negar a chamada à conversa a partir dessa obra de
DaMata, porém, quando nos dedicamos à apresentação dos ti-
pos populares, a ordem se inverte. A casa é espaço de reclusão e
a rua torna-se espaço de liberdade. Não é mais local da “multi-
dão solitária”, local em que me torno cidadão submisso às leis
da igualdade de direitos, mas espaço de conquista do direito à
cidade. A rua vista sob esse aspecto é local onde reinam o “riso
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inextinguível dos deuses”.  Não é a rua do Carnaval, mas do En-
trudo, da encenação do popular e do impopular.

A cultura na rua

É também tomando como motivo considerações de Roberto
DaMata que Carlos Rodrigues Brandão – A Cultura na Rua [Cam-
pinas: Papirus, 1989] –  examina a rua como espaço de sociabili-
dade. A rua como espaço da festa coletiva. Festa de todos, espa-
ço público no sentido literal independentemente do que  as leis
prescrevem para a domesticação da multidão solitária.

A diferença entre A casa e a rua  de  A cultura na rua  é que a obra
de DaMata é normativa; o autor quer instituir categorias para
orientar estudos sobre diferenças de nossa formação social.  Já
o estudo de Carlos Brandão é empírico. São casos de celebração
que importam ao autor. Celebração em espaços públicos dife-
renciados  - Ouro Preto, Ibirité, Pirenópolis, Machado e Oliveira
e sitiantes de São Paulo.

No meio da Rua

Enfim, chegamos à rua como “espaço dos monstros”, momento
em que o que chama atenção não é mais a multidão solitária,
nem a celebração da vida coletiva ou comunitária. São os “exclu-
ídos” que ocupam a cena, os Pixote, os Cintura Fina e seus com-
parsas.

A obra No meio da rua: Nômades, excluídos e viradores” teria
que ser criada a partir de Brasília, a cidade que deveria ter a cara
do Brasil com seu espaço nobre para a elite e as cidades satélites
para os candangos. Esta obra organizada pelo professor Marcel
Bursztyn é apresentada por Cristovam Buarque [Rio de Janeiro:
Garamond, 2000].

As palavras de apresentação de Cristovam – “Olhar a (da) rua” -
são “puxão de orelha” na produção acadêmica:
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Com o olho nos salões acadêmicos não é fácil ver quem
vive no meio da rua. Só um treinamento diferente permi-
te esta nova visão. Este treinamento exige aliar sentimen-
to às análises teóricas, coisa que a universidade teima
em se negar a fazer. (p.7)

Esse puxão de orelha quase soa como recomendação: “prestem
atenção; ouçam e conversem com os folcloristas. Eles estão aten-
tos ao saber viver e suas condições”.  Seria pedir demais ao,
hoje, senador.

Não é o caso de comentar cada contribuição oferecida pelos di-
ferentes autores. Fixaremos apenas os tipos de rua destacados
pelo organizador no capítulo que encerra a obra: “Vira-mundos
e “rola-bostas”. (p.230-257): Catadores de lixo seco, trabalhado-
res de rua, albergados, catadores nômades, sem-lixo e sem-teto,
mais ou menos sedentários, sem-lixo e sem-teto errantes,
catadores complementares, andarilhos, pivetes, foras-da-lei,
hippies, pedintes de natal. (p. 239-246)

É uma categorização advinda de sondagens junto à população
de rua. Ela irá variar conforme a cidade, porém, há traços
marcantes para caracterizar o viver  na rua, viver da rua ou usar a
rua e de tipo de rua  que faz emergir o tipo popular urbano.

Marginais?

A Civilização Ibérica inventou uma instituição sui generis  que se
expandiu pelo mundo. As Casas de Misericórdia. Diferentemen-
te dos Hospitais – cuja origem é militar – as casas de Misericórdia
tinham como objetivo acolher os necessitados de socorro inde-
pendentemente da identificação com os móveis da dominação;
isso quer dizer que as Casas de Misericórdia não distinguiam as
pessoas por origem de sangue puro ou impuro, mouros, judeus
ou gentios. Esse feito era visível no momento de partida para
outro mundo. Cemitério negado, cabia à Santa Casa dar ao fale-
cido o acolhimento. Misericórdia era o exercício de “filantropia”
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antes de esse termo se tornar familiar no século XIX em defesa
do Estado Laico – republicano.

Pois bem, “os miseráveis e os rotos”  contavam com dois apara-
tos do Estado para garantir a salubridade física e moral pública. A
Santa Casa para o corpo e as Cadeias das Câmaras para a moral.
Os espaços públicos deveriam, portanto, ficar livres de doentes
e marginais.

Em meio a esse processo, comparece nos espaços públicos uma
categoria de pessoas cuja marca era a mistura entre padecimen-
to físico e moral. Eram os loucos. Esses pacientes de “doenças”
tanto convocavam a polícia para recolherem-nos aos presídios,
quanto chamavam atenção dos médicos para tê-los como obje-
to de misericórdia.

Desse modo, o estudo dos tipos populares urbanos não se pode
realizar sem convocar os estudiosos que se dedicaram a esses
assuntos. Lembramos:  RUSSEL-WOOD, A.J.R. Fidalgos e filantro-
pos: a Santa Casa da Misericórdia da Bahia, 1550-1755. Brasília:
UnB, 1981. MAGRO Filho, João Baptista. A tradição da loucura:
Minas Gerais – 1870/1964.Belo Horizonte: COOPMED/UFMG.
MORETZSOHN, Joaquim Affonso. História da Psiquiatria Mineira.
Belo Horizonte: COOPMED, 1989.

Nessa conversa sobre limpar as ruas, vale a pena brindar o leitor
com  a narração de um momento em que o diretor  do Hospital
Raul Soares de Belo Horizonte  constata que os assim chamados
“doentes mentais”  são encarcerados e amarrados. O diretor re-
cém empossado declara ao governador do estado:

A razão ali é que põe a loucura em estado permanente de
ameaça e não a loucura à razão. Os ameaçados são os
inconscientes e indefesos. E eu apenas estou invertendo
os lugares. Quem trata dos doentes da mente tem que
passar de ameaçador a ameaçado. O contrário disso é
subversão da dignidade humana.
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- E os loucos perigosos? Como tem a coragem  de soltá-
los Indagou o Presidente (Governador era chamado de
Presidente)

Minha coragem aí, Presidente, não é de soltar os loucos;
está sendo a de enfrentar os sãos. (...) Os loucos perigo-
sos são produto da ignorância médica. O que existe não
são loucos perigosos, são lúcidos perigosos. (Magro Fi-
lho, p. 67,68)

Como se verá pelos artigos desta Revista, os “loucos perigosos”
assustam os “lúcidos perigosos” ao presenciarem o registro de
seu inconsciente – o “que não tem nome nem nunca terá”.

Um caso merece ser relatado. Havia, na Reitoria da UFMG um
servidor que declarava ter sido expedicionário na Segunda Guer-
ra Mundial. Não podia ouvir o estampido de nenhum foguete.
Quem estivesse à sua frente, recebia a merecida defesa. Nos
anos do regime militar, com grande frequência, passava horas
denunciando pessoas de todos os escalões à ID4 e à 4ª Compa-
nhia de Comunicação do Exército. Certo dia, implicou com o
Magnífico Reitor e o empurrou pela escada abaixo. Tinha tam-
bém gestos de socorro aos desvalidos. Havia na Reitoria, uma
senhora que perdera o filho. Nosso expedicionário juntou obje-
tos velhos em sua casa e rifou todos para socorrer a enlutada
mãe. Não admitia recusas na aquisição dos bilhetes da “Ação
entre Amigos”. O mais curioso feito desse expedicionário se deu
com a visita do Presidente Geisel a Belo Horizonte. O fiel servi-
dor  dirigiu-se ao Aeroporto da Pampulha, furou o cerco de se-
gurança ao ilustre visitante, ajoelhou-se e beijou-lhe a mão. Ao
retornar disse: agradeci, em nome de todos nós, a reclassificação
advinda da Reforma Universitária.

Pergunta: este homem merecia ser guardado num hospício? O
que a reclusão lhe ensinaria. O que aprendemos com ele em
meio a todos esses atos estapafúrdios? A denúncia diárias aos
órgãos de repressão tornaram o regime mais atento à subervsão?
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Meninos da rua, os meninos e a rua

Não foram somente os loucos que incomodaram a ordem públi-
ca. Os meninos de rua e os meninos na rua incharam as Febem.
Antes as rodas dos expostos das Santas Casas e os Orfanatos
davam conta de alguns. Outros ficavam sob os descuidos das
mães carentes.

Antes de prosseguir, narro um caso de elevação dessas crianças
em tipo popular.

Silvana nasceu de uma mãe pobre e cabeça da família. Não bas-
tasse ser pobre e sem direito ao Nome do Pai, Silvana adquiriu
sequelas de paralisia infantil, ou coisa que o valha. Tinha o lado
direito “esquecido”. Filha mais velha, tão logo se incomodou
com a deficiência da casa, passou à rua. Pedia alimentos. “Me dá
dinheiro pra mim comprar pão”, ela dizia. Até que, certo dia, à
porta de uma padaria, um senhor lhe deu a credencial adequada
à sua condição: “Menina, você não precisa dizer para que você
quer dinheiro. Todo mundo está vendo que você é aleijada. Bas-
ta dizer: “Me dá um dinheiro” e depois agradecer: Deus te pa-
gue.” Silvana recebeu o diploma de “mendiga”. Porém, a meni-
na cresceu, tornou-se adolescente e quis enfrentar a condição
que lhe diminuía a mobilidade. Via outras crianças pegando
rabeira nos ônibus e experimentou dar mais um passo; ignoran-
do a própria condição. Na primeira tentativa, o veículo arrancou,
Silvana colidiu com o poste à frente e morreu. Tornou-se anjinho.
Foi desse modo que a mãe interpretou as aventuras da filha:
“Minha filha, sempre me ajudou. E me ajuda até hoje depois de
morta.” E exibiu o pacote de notas recebidas do seguro pago
pela empresa.

Mais um caso, um adolescente, em anos recentes, 2015, rece-
beu do Juiz da Infância e da Juventude a sentença de cumprir
medida tutelar numa escola de periferia de Belo Horizonte. O
menino comparecia regularmente ao local da “pena”. Até que
um dia desapareceu. Segundo ato: A mãe encomendou a con-
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fecção de camisetas com a estampa do jovem e distribuiu por
toda a rua da favela.

Destaco duas obras como amostra para o diálogo sobre a cons-
trução efêmera desses tipos populares. Efêmera como a vida
dessas crianças e jovens.

Rosa Maria Fisher Ferreira: Meninos da Rua: valores e expectati-
vas de menores marginalizados em São Paulo. São Paulo: Comis-
são de Justiça e Paz de São Paulo/ CEDEC, Sem data [1979]

Tânia Ferreira. Os meninos e a rua: interpelação à Psicanálise.Belo
Horizonte: Autêntica, 2001

 As constatações dessas obras não são nada animadoras. As cri-
anças na rua ou da rua não têm projeto. Não visualizam nada no
futuro, a não ser como imaginação do impossível. Pior do que
isto, respondem apenas aos reclamos do mercado. “Ando so-
nhando comigo num carro cheio de garotas dentro”; “Eu queria
ser doutor, médico, advogado, engenheiro”...”Qualquer coisa
que dê dinheiro vale a pena”...”Quero ser dançarina de
televisão”...”Eu quero é ser Polícia Feminina, andar de uniforme
e de cavalo na cidade, prendendo as pessoas”... São desejos-
sonhos dos meninos e meninas em São Paulo (p. 130-132)

Tânia Ferreira não chega a constatações diferentes, mas intro-
duz pela interlocução com a Psicanálise um caminho para com-
preender a exiguidade dos sonhos das crianças e o longo alcan-
ce dos tipos de rua a que respondem. É no capítulo “Bando e
Grupo – Uma distinção necessária” que a autora exibe onde se
configura o tipo de rua – não popular, mas secreto -. Os meninos
na rua não se constituem em grupos mas em bandos.

Essa constatação é péssima e age em reforço à indústria da segu-
rança  - Da horda ao Estado -.

Podemos dizer, sim, que o bando é governado despotica-
mente, quase sempre por um macho poderoso. O chefe
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se impõe pela força, esperteza, capacidade de liderança
e, sobretudo, pelo conhecimento da Lei da Rua conhecido
com o tempo. Cabe a ele controlar a entrada de novos
membros, , organizar as ações do bando, distribuir tare-
fas tais como:  aquisição de alimentos, drogas, , vestuá-
rio da moda, dinheiro para o lazer.(p.88)

Como psicanalista a autora, como diz no título, quer interpelar a
Psicanálise. Porém, duas constatações se opõem como obstácu-
lo. A primeira de que os meninos estão organizados em bando;
a segunda  de que a abordagem e solução do viver ou usar a rua
é determinada por políticas públicas, ou seja, por razões de Es-
tado. Do mesmo modo que há de desvendar a “mão invisível”
que conduz as ações do bando, há que trazer à luz a trama buro-
crática que determina as ações do Estado. O pior de tudo é que
esse comparecimento na rua não favorece a celebração de um
tipo popular, apenas o tipo de rua que se esconde. A indústria da
segurança encontra plena justificativa para agir diante da orga-
nização dessa guerrilha urbana.

A rua como espaço clínico

Se a rua por tradição convoca a polícia e tem como contraface os
asilos, as prisões, a reclusão, em suma; se a rua conclama a Jus-
tiça para normalizar seu uso e o judiciário para penalizar o uso
inadequado; se os médicos podem determinar quem pode usar
a rua saudavelmente, ou serem tratados até o momento de li-
berar as pessoas para o uso saudável, bem comportado e moral-
mente aprovado; os  profissionais do ramo da saúde mental que-
rem também trazer sua contribuição.

A obra coletiva A Rua como espaço clínico, acompanhamento
terapêutico [ São Paulo: Escuta, 1991] tem algo a dizer sobre nos-
so assunto.

Esta obra que resulta de conversas realizadas no “1º Encontro
Paulista de Acompanhantes Terapêuticos” desvenda a constru-
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ção dos tipos populares e também permite ótima e proveitosa
conversa sobre a oposição casa-rua lembrada por Roberto
DaMata.  Destaco da rua como espaço clínico um capítulo em que
um dos participantes joga água na fervura. De um lado o “acom-
panhante terapêutico”, ainda bem que não se designava em in-
glês como –personal treinner -, e de outro o trabalhador que
atua na Rede Pública de Saúde Mental.

Vamos ao autor:

Parece que existe a preocupação com a Rua , que está até
mesmo no nome da Mesa Redonda de hoje, como o es-
paço que é colocado... como espaço particular.A gente
poderia até inventar definições para a rua, mas de algu-
ma forma Fernanda colocou uma definição; a rua é o
espaço de fora, é o espaço longe, do outro lado daquilo
que é o espaço de cá, quer dizer, então existe o outro; a
palavra outro, enquanto ela falava da rua,  surgiu uma
meia dúzia de vezes mais ou menos; então existe um aqui
e um lá, um nós e os outros,  o espaço que é nosso e o
espaço que é outro. (p. 110)

(...) Acho que isto é importante da gente entender por-
que não é a mesma postura se a gente pensar nas pesso-
as que seriam objeto de preocupação da Saúde pública,
que são pessoas que não são de classe média, pessoas
em que a rua é outra coisa, a rua tem outro sentido. A rua
não é..., não representa para o pessoal de classe baixa,
outra ordem, outra estrutura, um outro lugar que serve
apenas para ir e vir, mas a rua é o lugar da vivência.

Vejamos: onde se realiza a socialização da criançada de
classe baixa?  É na rua. Onde é que se dão as trocas, onde
é que as pessoas enriquecem os seus conhecimentos? É
na rua. A possibilidade de refúgio no privado, no particu-
lar da classe baixa, é muito menor, muito pequena. (p.111)
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Essa intervenção de Antônio Carlos Cesarino  oferece uma das
melhores sendas para a descoberta de tipos populares urbanos
nos dias atuais. Cada vez menos serão encontrados nas áreas
centrais. E permite afirmar: quanto mais a casa for refúgio à pri-
vacidade, tanto menos haverá oportunidade de comparecimen-
to de tipos populares. No espaço público central, apenas com-
parecerão pessoas encenando papeis de tipos populares. O que
restar são agentes da ordem e bandos comandados por “banditos
primitivos”.

Concluímos a apresentação da conversa com esses autores, lem-
brando que a atenção para os tipos populares urbanos, intitulada
oportunamente por Mello Moraes Filho de “Tipos de Rua”, é
chamada para compreender a atenção intuitiva dos folcloristas
para caracterizar a dinâmica de uso dos espaços públicos no Bra-
sil.

A sede pela modernização preceituada por José Bonifácio logo
após a Independência e o esforço de recolher das ruas as pesso-
as inconvenientes tornaram esses tipos populares cada vez me-
nos visíveis, porém, não menos presentes. A necessidade de
negar a excentricidade “natural” em nome de uma excentricida-
de criativa de pura representação.

Os artigos que seguem percorrem a literatura que ainda presta
atenção na mensagem das pessoas excêntricas que se obrigam a
comparecer às ruas para manifestar sua mensagem naturalmen-
te.

Entendemos, para finalizar, a importância do diálogo entre A
casa e a rua de Roberto DaMata, e O declínio do homem público
de Richard Sennet.  Desse último autor torna-se possível com-
preender o lugar dos tipos populares como resíduos dos tempos
do Riso inextinguível dos deuses, a popularidade deverá fugir
das mãos do povo para ser reservada aos homens públicos, de-
tectada nas pesquisas de opinião e determinada pelas estra-
tégias de marketing.
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Em nossa formação social, porém, a conversão dos espaços pú-
blicos em lugares de pura seriedade obediente aos preceitos da
urbanidade deixa frestas para manifestações da impopularida-
de. Desse modo, nos espaços públicos haverá lugar não mais
para os tipos populares, mas para denúncia da impopularidade
dos homens públicos impopulares.
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Tipos populares no espaço urbano no
Brasil

José Moreira de Souza

Antes de adentrar o que será objeto deste artigo, quero chamar
atenção para dois autores. O primeiro foi mencionado ao térmi-
no do artigo anterior; refiro-me a Richard Sennett e à obra El
declive Del hombre Púbico [Barcelona: Provenza, 1978]. O segun-
do autor para o qual chamo a atenção é o alemão Ludwig
Binswanger na obra Tres Formas de La Existência Frustrada
[Buenos Ayres: Amorrotu, 1972].

Inverto a enumeração e começo pela obra de Binswanger. O tra-
dutor para o espanhol faz inúmeras ponderações ao termo ale-
mão dasein pelo correspondente “existir, existência”. Para nós,
isto importa pouco. De fato a principal contribuição desse autor
ao examinar as formas de existência frustrada se mostra em in-
serir os estudiosos no mundo do senso comum, o mundo da
vida. Sob esse ponto de vista, qualquer ser humano atento tor-
na-se habilitado a perceber e designar formas de existência frus-
trada tanto de si mesmo e,especialmente dos outros.

Isto nos interessa para a apresentação dos tipos populares urba-
nos presentes na literatura de obras de história local. Perceber a
existência frustrada não exige especialidade, embora, com o
“Declínio do Homem Público” essa forma de existência se torne
objeto da Psicopatologia, campo de especialidade de
Binswanger entre outros.

Binswanger apresenta três tipos característicos marcados pela
existência frustrada: os exaltados, os excêntricos e os amanei-
rados. Exaltação, excentricidade e maneirimo, tanto são marcas
de personalidades em determinado momento e conjuntura do
viver, quanto de estilos literários e artísticos.
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Estamos em Minas Gerais. A mineração do ouro e, especialmen-
te, a mineração do diamante oferecem oportunidades ímpares
para o surgimento de pessoas exaltadas. Que isto quer dizer? O
garimpeiro e o faiscador sonham, esperam e perseguem o mo-
mento de liberdade das condições que lhes impõem trabalho
árduo.

Descoberto um veio, eis a riqueza sorrindo, chegou o momento
da exaltação. Com ela a consciência do momento passageiro e o
vagar sem rumo no voo da exaltação, do elevar-se ao alto. Em
cada área de mineração contam-se às centenas tipos populares
exaltados.

No garimpo de diamante o risco de exaltar-se é maior ainda.
Basta uma pedra, umazinha apenas, para o infeliz garimpeiro se
tornar outro. Pobre-rico com todos os sonhos de poder conferi-
dos pela riqueza.

Tenho relato recente de um que, no dia em que ao virar a bateia,
viu luzir o brilho de um grande diamante. Imediatamente, reu-
niu todos os vizinhos, comprou sacas e mais sacas de arroz e
espalhou pela sala, para que todos dançassem sobre tudo que
lhe fizera sofrer – cuidar da própria subsistência.

Atento aos casos clínicos, Binswanger narra o caso de Jürg Zünd
[p. 149-156] como paradigma do percurso pela exaltação até o
amaneiramento.

Se entendi alguma coisa da leitura, o maneirismo se caracteriza
pela criação de algo que não se submete à linguagem do senso
comum e que somente tem sentido para o sujeito que cria uma
linguagem secreta.

O caso de Jürg Zünd é exemplar.

Jürg Zünd desde pequeno se moveu em três “mundos”
que se achavam entre si na mais extrema contradição,
que ele nunca pode superar.( ...) Em primeiro lugar esta-
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va o “mundo da rua”, mundo “proletário”, livre, turbu-
lento, em que gostosamente atuava como matão e tipo
de rompe e rasga, mas com o qual não se podia sentir
totalmente em seu ambiente, devido por uma parte de
se sentir exposto pela qualidade de seus trajes; e de
outra parte, porque seus pais cuidaram de afastá-lo da
rua, tanto quanto puderam e das pendengas e burlas daí
advindas. [p.149-150]

O segundo mundo de Jürg Zünd – de fato o terceiro porque o
autor contrapõe a residência dos pais no segundo andar, ao mun-
do da rua – é a residência do avô materno e dos tios do lado
materno. Nesse mundo, Jürg Zünd podia sair acompanhado pe-
los tios e receber elogios por seu comportamento viril como
conhecedor da rua como espaço dos proletários [p. 150-151].
Conciliar a exaltação do sentimento de liberdade da rua, com a
posição de classe “nobre” tornou-se o desafio para o menino e o
jovem. Desenvolver linguagem apenas para si mesmo que deci-
frasse esse desconforto foi, segundo a interpretação de
Binswanger, o caminho encontrado.  Os aposentos inferiores da
mansão em que residia encarnavam o “mundo exaltado” do qual
poderia despencar a qualquer hora.

A obra de Binswanger nos traz alguns desconfortos. O primeiro
é que a análise existencial revela aspectos ocultos do desenvol-
vimento da personalidade, às vezes, pouco lembradas pelos
memorialistas ao destacarem os tipos populares urbanos. Tal-
vez, isto seja o melhor da leitura porque, regra geral, esses tipos
apenas aparecem já feitos e chamam a atenção pelo que dizem
ou manifestam.  Mas, o segundo incomoda muito mais, e não se
dirige aos folcloristas, mas aos eruditos que querem entender
tudo sob à égide do termo cultura. No caso de Jürg Zünd seria
procedente dizer de uma cultura de segundo andar da casa des-
se menino? De uma cultura do andar térreo, que exalta as peri-
pécias da criança e se orgulha das ações dela na rua? Haveria,
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ainda uma terceira cultura “cultura proletária” descrita como
subcultura da rua?

A conclusão é que o termo cultura ao se aplicar a cada caso, sem
o cuidado de expor a trama de relações e os códigos de ação,
expressão e valoração  esvazia o sentido da palavra cultura. Se-
riam os pais de Jürg Zünd  verdadeiramente cultos, ao impor ao
filho os deveres de obedecer aos mandamentos dessa cultura?
Mas, por que o avô materno e os tios maternos aprovam e apoiam
ações reprovadas pela cultura do segundo andar, embora sob
vigilância?

Como vimos, Binswanger acenou para um caso de exaltação,
excentricidade e maneirismo onde a rua é categoria central para
compreender os distúrbios de personalidade do menino Jürg
Zünd. A rua é o espaço de liberdade na visão dessa criança de
classe média, ao passo que os pais interpretam a rua como espa-
ço de perversão do caráter. O avô materno e o tio, por sua vez,
elogiam que o menino consiga decifrar os códigos da rua, embo-
ra ele mesmo seja obrigado a perceber que não se apresenta
decentemente para viver a liberdade da rua.

Do caso narrado por Binswanger parece que se fixa que a rua é
dos proletários, e a liberdade interpretada por uma criança de
classe média fica apenas na sua imaginação. Os pais sabem me-
lhor o risco que os filhos correm ao vivenciar a rua como espaço
público.

É um caso acontecido na Alemanha! Contudo, nos dias de hoje,
as crianças de classe média – entenda-se classe média do jeito
que quiser – praticamente não conhecem a rua. Esta é uma ge-
neralização perigosa. Válida somente para as grandes cidades e
para algumas áreas das grandes cidades.

Fiquemos com esses incômodos e passemos à segunda obra aqui
mencionada. O Declínio do Homem Público. Noto de imediato
uma curiosidade. A edição espanhola informa que essa obra foi
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publicada em edição original em Nova York no ano de 1977, a
tradução para espanhol veio à luz em 1979. Em português aguar-
daram-se 20 anos para ser dada ao público. A edição brasileira
da Cia da Letras é de 1998. Talvez seja um pormenor de pouca
importância, mas merece atenção do leitor.

Chama também atenção a tradução do título: declive, em espa-
nhol, declínio em português traduzindo fall do original. Deixo
para a imaginação do leitor contemplar essas escolhas.

Podemos enumerar casos e mais casos para corroborar essa afir-
mação. Porém, o momento é para trazer Richard Sennett à nossa
roda de conversa. The fall of public man nos remete à imagem de
uma catarata. Águas represadas encontram em dado momento
uma descida vertiginosa. Queda dos exaltados?

Sennett constrói seu objeto a partir das imagens de Público e
Privado. Nessa construção o privado seria o espaço da segurança
doméstica que passa a predominar sobre o público com a cele-
bração de alguns mitos bem modernos. Um deles o culto à per-
sonalidade de que advém o narcisismo como imagem refletida.
Não é somente isto, mas isto já se torna suficiente.

O autor tem presente a Europa e os Estados Unidos como refe-
rência para análise das transformações.  A questão da personali-
dade de que é aliada a intimidade e de que decorre o narcisismo,
resulta a atenção para a apresentação pública diante de estra-
nhos e a construção de papéis em meio à “multidão solitária”.

Ora, esse eixo de conversa interessa mais do que nunca ao
folclorista atento para os tipos populares urbanos. Os tipos po-
pulares captados pelos folcloristas são pessoas que desconhe-
cem os papéis, nem mesmo têm um papel definido para si mes-
mos. Não são reflexivos; mais do que isto, anunciam um carisma
que é negado pela apresentação no espaço público. Não se pren-
dem a um passado que, talvez, desconheçam, nem imaginam
um futuro. Vivem seu presente para espanto dos que se con-
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templam em seus papéis. Desse modo, os tipos populares sub-
vertem a negação do espaço público como vazio de relações
próximas que ensejam, negam o espaço público como conveni-
ente apenas para circulação e exibição de espetáculos.

Finalmente, há que chamar a atenção para a concepção de pú-
blico e privado na concepção de Sennett e sua aplicabilidade
para o estudo das relações sociais no Brasil.

Sennett explicita a transformação da concepção de “público”
em inglês e depois em francês e explora a oposição público x
privado a partir dos momentos históricos. Pela leitura
transparece que o momento iluminista de público o conceitua
não pelo que é comum, ou é de todos, mas, “lugares nos quais
os estranhos poderiam chegar e relacionar-se de forma regular”
(p. 27-28) “a linha traçada entre o público e o privado era aquela
sobre a qual as exigências da civilidade, compendiados pela con-
duta pública, cosmopolita, estavam equilibrados com as exigên-
cias da natureza compendiados  pela família” (p.29). Segundo o
autor, três forças de momentos históricos atuam para alterar
essa concepção: a relação do capitalismo industrial com a vida
pública na grande cidade; a reformulação do secularismo que
afetava o modo como as pessoas interpretavam o estranho e o
desconhecido; e a mudança de regimes políticos.

Não se pode desprezar a importância dessa obra para nossos
propósitos, mas torna-se necessário acompanhar a trajetória do
público e do privado em nossa formação social, até o momento
em que nos submetemos ao “capitalismo tardio”.

Simplificadamente, em nossa formação social, o público se opõe
ao particular. Ao passo que o privado representa uma aliança
que reforça o que é público. Ou seja, os “homens públicos” go-
zam dos privilégios de determinar o que é público. Nossa for-
mação urbana não se explica sem atenção a esse aspecto.
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As pessoas públicas não se privam de  privam algo. Ou seja têm
privilégios conferidos pelos centros de Poder. Na formação do
espaço urbano, as mudanças principais ocorrem quando o Esta-
do determina o mercado de terras. Nesse momento, surge um
novo modo de privatização. Essa privatização ocorre em duas
frentes. A primeira em que o acesso à terra deixa de ser privilé-
gio, ou seja, privada, para se tornar particular; e a segunda quan-
do o Estado se dispõe a aliciar capitais para dar aos particulares
concessão de serviços públicos. É o caso das estradas de ferro.

A formação do espaço urbano como privado determinado pelo
público cria categorias bem diferentes das exibidas por Sennett.
Desse modo, não há como procurar ameaças aos espaços públi-
cos em nossa formação na sua oposição ao privado, mas na opo-
sição ao particular; os Donos do Poder versus os que não tem o
privilégios privados.

Há ainda que ressaltar mais uma importância da obra de Sennett
para os estudos do tipos populares no Brasil. Sennet tem Lon-
dres, Paris e Nova York nos séculos XVIII e XIX como metrópoles
a serem contempladas. Aqui temos, em primeiro lugar o Rio de
Janeiro, em seguida São Paulo. O Rio de Janeiro que se modifica
com a chegada de Dom João VI em 1808, e São Paulo que se
movimenta com a primeira onda de imigração europeia em
meados do século XIX. A refundação de cidades tem sido tema
de conversa entre urbanistas. São Paulo é refundada, Rio de
Janeiro é refundada. Em Minas Gerais, o expediente de
refundação é vencido pela fundação de uma “capital para a Re-
pública”. E finalmente, Rio de Janeiro torna-se cidade inadequa-
da como centro do poder, ensejando a fundação de Brasília.

O desejo de modernizar o Brasil a partir de nossas cidades-mo-
delo cria imitações a Paris, Londres ou Washington. Porém como
o privado entre nós é o maior aliado do público, não se assiste
na mudança algo que reduza o espaço público dos logradouros
apenas ao que é puramente “público” no  sentido atribuído por
Sennett. É isto que importa para a compreensão dos tipos popu-
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lares. Mello Moraes Filho há de expô-los nas ruas do Rio de
Janeiro; Jorge Americano cuidará de apresentá-los nas ruas de
São Paulo, nas duas primeiras décadas da República e inúmeros
autores os encontrarão nas ruas de Recife, Fortaleza, Belo Hori-
zonte e outras metrópoles de menor expressão.

Para nosso espanto, a secularização que determina a decadên-
cia do carisma lembrada por Sennett  não se dá com a Constitui-
ção da República que separa Igreja do Estado. Será o regime
militar nos anos 1964 a 1985 que aprofundará a secularização,
incomodado pelo poder privado da Igreja em oposição ao poder
público do regime. Curiosamente, essa aparente separação en-
tre o público e o privado não promove a “verdadeira seculariza-
ção”, multiplica a privatização de que é exemplo a constituição
dos blocos evangélicos no interior dos aparelhos de Estado.

Surgem novos tipos populares, desta vez fantasiados de
iconoclastas. O primeiro feito de um tipo popular nessa nova
classe se dá no dia 16 de maio do ano de 1978:

Seguindo as ordens do anjo, do diabo ou, como se veio a
especular mais tarde, de um pastor enraivecido com a
Igreja Católica, às oito horas e dez minutos daquela noi-
te, o jovem possuído de fúria voou para cima da santinha.
Saltou a uma altura de dois metros e vinte centímetros  e
alcançou o cofre de ouro com a frente de vidro, que dava
proteção a Aparecida, ao mesmo tempo em que permitia
que ela fosse vista pelos fiéis. Rogério Marcos não conse-
guiu pegá-la no primeiro golpe. Foi parado por três fo-
lhas de vidro sobrepostas que estavam justamente ali
para evitar que tocassem na santinha. Mas o rapaz era
forte. Ou recebeu mesmo um empurrão do além? Saltou
mais uma vez. Quebrou as placas de vidro, deu um tercei-
ro salto e, por fim, arrancou Nossa Senhora da Conceição
Aparecida como quem arranca o coração do inimigo.”
[Rodrigo Alvarez. Aparecida: a biografia da santa que
perdeu a cabeça, ficou negra, foi roubada, cobiçada pe-
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los políticos e conquistou o Brasil. São Paulo: Globo, 2014
– p. 26-27]

Eis um caso de um tipo popular que, em meio à secularização,
pratica um ato público em local público como contestação ao
poder privativo da Igreja. Ele sabia o que fazia e por que o fazia?
Entre nós, os tipos populares para terem sua mensagem materi-
alizada devem subverter a centralidade e chamar a atenção para
a fragilidade das determinações privativas do uso desses espa-
ços.

Há quem se exibe como guarda de trânsito; outros que se me-
tem entre as filas dos automóveis para esbordoá-los como se
fossem ameaça à vida. Nada disso é da ordem privada;  são pro-
testos à fragilidade da ordem pública. Haverá os decaídos e o
exaltados. Decaídos imaginam as práticas dos mendigos sem
convencer a quem deseja deles o espetáculo. Exaltados mos-
tram o lugar que não lhes cabe.

Pobreza e metropolização da pobreza

Em dado momento de nossa história, estudiosos se voltaram
para a análise do crescimento da urbanização e aventaram a hi-
pótese do que ficou conhecido como “Metropolização da Pobre-
za”.

É nesse contexto que surge também uma preocupação com a
habitação para os pobres. Não irei entrar nesse assunto, mas
apenas mencionar, rapidamente, alguns fatos que me chama-
ram a atenção em levantamentos de informações – chamadas
de pesquisa – sobre a habitação popular.

Meu último trabalho, antes de me aposentar na Fundação João
Pinheiro, foi um levantamento intitulado Pesquisa Cadastro de
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Famílias Moradoras em Conjuntos Habitacionais do Orçamento
Participativo da Habitação.

Antes de participar desse levantamento, havia coordenado ou-
tro no município de Betim sobre Atenção às Pessoas com Defici-
ência. Os relatórios que tive o prazer de elaborar de ambos es-
tudos se remetem um ao outro.

No caso do Cadastro das Famílias, chamaram-me a atenção a
exposição de crianças e adolescentes a situações de atropela-
mento. Ao constatar que todos os conjuntos pesquisados se lo-
calizam distantes das rodovias e comparar a ocorrência do mes-
mo fenômeno em aglomerados – então chamados de favelas –
concluí que as crianças dos Conjuntos Habitacionais de baixa ren-
da – a renda média de todas as famílias não ultrapassava 1,8
salários mínimos – se expunham a acidentes em outro locais.
Regra geral, a Área Central de Belo Horizonte. Nesse espaço dis-
tante, crianças e adolescentes compareciam para obter recursos
para aumentar a renda da família. Moral da história: utilizavam
recursos pouco recomendados pela moral do mercado. Apropri-
avam-se de “bens” – pulseiras, correntes, relógios e outras bu-
gigangas de valor e punham-se a correr entre os carros.  O risco
de se exporem a acidentes era inevitável.

Já a Pesquisa Atenção à Pessoa com Deficiência – Betim – nos
colocou a par de outra situação. Visitamos um abrigo para mora-
dores de rua e pudemos conversar com alguns deles. A assisten-
te social nos ofereceu uma pequena obra onde se encontravam
depoimentos de alguns desses socorridos pela Prefeitura.

Perguntamos sobre a importância do abrigo e obtivemos uma
resposta inesperada: “A prefeitura não quer ser denunciada pela
oposição. Não se vê mais em Betim nenhum mendigo ou mora-
dor de rua no Centro”.

Registro essas duas situações semelhantes, mas em profundo
contraste, para chamar a atenção do que vai ser apresentado
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nos artigos a seguir. Em primeiro lugar, o bando de crianças na
rua expostas a acidentes de trânsito não caracteriza o que se
chama de tipo popular. Elas não têm nada a dizer. Não explicitam
mensagem alguma. Por outro lado, os mendigos e moradores
de rua, que poderiam ter algo a dizer, são recolhidos em abrigos
para evitar o que possam dizer.

Quem vê os tipos populares

Há um conto que se tornou popular e com o qual nos identifi-
camos. “A roupa nova do rei”. O conto narra que o rei desfila
totalmente nu, mas ninguém se dá conta disso, até que uma
criança grita:

O rei está nu.

Diremos: “essa criança é um gênio”, entende e decifra a “alma
do povo e fala em nome de todo povo”. Esse conto foi divulgado
por Hans Christian Andersen, mas tornou-se universal, ou foi
tão universal que Hans Christian Andersen o registrou. Pois bem,
os autores que registram os tipos populares são como a criança
imaginada por Andersen, e se posicionam em situação inversa.
Enquanto todos vêm excentricidade nos tipos de rua, eles des-
cobrem as vestimentas com que se mostram trajados. Quem os
vê nu não descobre a roupa que exibem.

Insisto,  os folcloristas são crianças que visualizam vestimentas
onde a moralidade pública ou os referenciais interpretativos
vigentes determinam a visão de pura nudez.

Na minha compreensão, os tipos populares sobressaem em nossa
formação social sob o véu de algumas marcas notáveis.

1. Tipos míticos. Tipos que resultam da celebração de um
mito. São pessoas que obedecem a determinação do desti-
no. Vejo-os, neste momento, agrupados segundo as seguin-
tes categorias:



62

1.1. Tipos Messiânicos. São pessoas que entendem de-
ver pregar alguma mensagem seja de salvação, seja de
condenação. O caso mais exemplar é o de Antônio
Conselheiro. Podemos encontrar tipos messiânicos em
nosso meio atentando, por exemplo, para os
cumpridores de promessa. Maria Isaura Pereira de
Queiroz dedicou inúmeros trabalhos sobre a trajetória
dessas pessoas em O Messianismo no Brasil e no Mun-
do.

1.2. Tipos proféticos. São pessoas cujo destino é deter-
minado por conjunturas inevitáveis nas relações locais.
O exemplo mais conspícuo são dos que nascem com a
sina do diabo e que necessariamente serão lobisomens,
mulas sem cabeça, eternos meninos – diabo.

2. Tipos gerados da vida cotidiana. São pessoas que chamam
a atenção local por se apresentarem estranhos ao que é da
consciência do senso comum. Compreendo-os em três gru-
pos.

2.1. Pessoas que exibem em público deficiências de or-
dem doméstica.  Tornam-se objeto de riso e de chacota
por exporem em público o que é da vida doméstica.
Exemplo: um senhor residente em bairro de classe mé-
dia passou a ter como ponto a confluência entre a ave-
nida Amazonas e a avenida Barbacena em Belo Horizon-
te para pedir esmolas, criando constrangimento para a
família. Dois exemplos de minhas relações de vizinhan-
ça: certo jovem trabalhador e honesto perdeu a mãe.
Não se contentou em chorar a perda.  A partir desse dia
passou a se apresentar com as vestimentas da defunta.
Uma jovem  desnudava-se na rua, após a morte do pai e,
nem mesmo a polícia conseguia contê-la. Os tipos mais
frequentes dessa categoria são pessoas sem teto que
encontram a rua para exibir sua indignação individual-
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mente. Às vezes são mendigos que descobrem expedi-
entes criativos; outras, são apenas centro de espetácu-
los originais.

2.2. Pessoas que exibem em público deficiências da or-
dem local. Alguns se imaginam e representam a função
de guarda de trânsito. Outros imaginam-se autoridades
ou cabos eleitorais de alguma autoridade. Outros re-
presentam-se como padres, pastores, magos, detento-
res de poderes. Outros passam a pregar o evangelho
segundo eles mesmos à porta das igrejas católicas, ou
comandam movimentos nas proximidades dos terrei-
ros de umbanda ou candomblé. O caso mais recente se
deu em Belo Horizonte em janeiro deste ano. Uma se-
nhora ingressou na capela de Nossa Senhora do Rosário
– Avenida Amazonas, esquina com Rua Tamoios e São
Paulo - e destruiu o presépio armado que celebrava o
ciclo natalino.

2.3. Os bufões por conta própria. São pessoas a que o
público das ruas atribui características engraçadas, ob-
jeto de riso. Encenam seus espetáculos improvisados.

3. Tipos impopulares – São aqueles aos quais são reservados
papéis mascarados em  autos populares. Regra geral, são
autoridades ou pessoas de destaque na ordem local, às ve-
zes regional, ou nacional. O momento mais frequente de
celebração da impopularidade se dá na queima do Judas e
na leitura de seu testamento. O tipo impopular máximo é
representado na figura do Judas e os tipos impopulares aos
quais o Judas deixa legados são designados no testamento.
Os sites e blogs da internet têm se valido desse arquétipo
para celebrar a impopularidade de certas figuras da vida
política.
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Em seguida apresentamos resenha de algumas obras sobre ti-
pos populares no Brasil.

Visitando o Rio de Janeiro de Mello Moraes Filho

A obra de Mello Moraes Filho inaugura a apresentação dos tipos
populares no Brasil. [Festas e Tradições Populares do Brasil. Belo
Horizonte: Itatiaia; São Paulo: USP, 1979] Mello Moraes denomi-
na essas pessoas notáveis como “Tipos de Rua”. São homens
públicos ao inverso das autoridades que devem zelar constante-
mente pela popularidade. Os “tipos de rua” não precisam desse
zelo procurado insistentemente pela autoridade pública. A rua
lhes confere o direito à popularidade. O autor seleciona 21 tipos
populares presentes nas ruas do Rio de Janeiro no século XIX.
Porém, inúmeros tipos populares são mencionados pelo autor
em outros capítulos da obra. Um desses merece atenção. É o
caso do “Enforcado”.

A ação do Estado em nome da vida e da morte é oportunidade
para compreender as ações particulares dos cidadãos. “Vigiar e
Punir” e deliberar “Delitos e Penas” estão no cerne da
racionalidade dos Estados Modernos. Está também no cerne da
definição da ordem social conveniente à racionalidade do uso
do Poder Soberano, o Poder como Razão última, ou a “Vontade
de Poder”.

Pois bem, Mello Moraes comenta:

Dentre as execuções célebres dos anos mais chegados,
estão no primeiro plano a do Guimarães sapateiro, a do
escravo que assassinou Felipe Néri, a dos três marinhei-
ros do Patacho Santa Cruz, que viajava para Santos, e a
do preto cego Domingos Moçambique, que foi expiar no
patíbulo o assassinato de seu senhor, perpetrado por um
indivíduo que confessou o crime em artigo de morte.
(p.220)
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Em seguida são apresentados cada um dos condenados.

O Guimarães, natureza refratária a todo bem, era um
facínora como Lucas de Freitas e Pedro Espanhol, mas
sem as qualidades boas que se distinguiam nos dois sal-
teadores. Feroz até a crueldade, o sangue tinha para ele
as excitações das orgias brutais. (p.220)

O escravo de Felipe Néri foi um louco. O seu crime teve
naturalmente origem na noite da senzala e da escravi-
dão. (p.221)

...

Se quisésseis saber, porém, quais foram os jurados que
votaram pela pena de morte do preto cego da Rua do
Rosário, ninguém vos responderia, porque Deus, para
poupar à inocência mais uma súplica de perdão, de há
muito que os fez esquecer! (p.221)

Estão aí três tipos – desprezo o caso dos marinheiros – insupor-
táveis a uma orem urbana em determinado momento de sua
formação: o monstro “besta fera”; o louco; e o inocente a quem
cabe a cruz!

A “Sociedade” deverá, portanto, tolerar a presença desses tipos
cuja condenação lhe trará como retorno a “súplica do perdão”.
Esses serão os “Tipos de rua”.

Os primeiros enumerados por Mello Moraes Filho são os “Capo-
eiras Célebres”.  Capoeira é um posto social razoavelmente co-
dificado, como qualquer posto social. Contudo, em meio a essa
instituição, sobressaíram-se alguns personagens que merecem
o certificado popular de “tipos de rua”. Mello Moraes reconhece
e pondera: “Sendo-nos difícil citar a extensa lista nominal des-
ses valentes, registramos apenas os nomes daqueles que a tra-
dição tem perpetuado na lembrança popular.”(p.261)
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O autor elege Manduca da Praia para sintetizar as glórias dos
grandes capoeristas:  “Conhecido por toda a população
fluminense, considerado como homem de negócio, temido como
capoeira célebre, eleitor crônico da freguesia de São José, ape-
nas respondeu a 27 processos por ferimentos leves e graves,
saindo absolvido em todos eles pela sua influência pessoal e
dos seus amigos.” (p.262)

A apresentação do segundo tipo popular do Rio de Janeiro me-
rece atenção para o cenário que o faz célebre mais do que a
própria celebridade.  A Cidade há de criar heróis que lhes faltam
para o povo se contemplar em sua fragilidade:

O pedantismo raquítico de nossa sociedade atual não
cessa de apregoar o trecho latino mens sana in corpore
sano, ao mesmo tempo que em desproveito  do próprio
corpo entulha o cérebro de asneiras, de uma ciência indi-
gesta, não se lembrando que a grande parte de atrofia
de que se ressente o povo da capital fluminense é devida
a um trabalho incompleto de civilização.

À semelhança de abortos, de fetos que se desenvolveram
fora da vida uterina, mais de um terço desta população
faz maldizer o sol que deixara de ser escultor para consti-
tuir-se  fabricante de caricaturas, de indivíduos amare-
los, de pernas finas, espingolados e míopes, verdadeiros
símbolos da degeneração da mestiçagem brasileira, tão
correta e distinta nos seus troncos primitivos.

Essas considerações, que podem ser constatadas a qual-
quer momento, que se verificam  em presença de nossa
mocidade, entre a qual se podem escolher  livremente
esqueletos ambulantes, cor de lobis-homem, nos surpre-
enderam de improviso, ao recordarmos um Hércules  de
Puget nas formas e na força – o Capitão Nabuco. (p.264)
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Essas palavras iniciais de apresentação do Capitão Nabuco sin-
tetizam uma das possibilidades de elevação a tipo popular de
um homem que abandona a carreira militar para ser admirado,
de um lado pela disciplina – “ se acaso o empurrassem no cami-
nho, ele não se abalava, mas seguia; se lhe derrubassem o cha-
péu por atroamento ou descuido, abaixava-se, apanhava-o e não
tirava desforço.” (p.265) –  que levou para as ruas e pelo uso da
força – valor principal da ordem.

Mello Moraes mostra o outro lado:  o capitão em conflito com a
ordem militar:  “Na carreira militar, o Capitão Nabuco salientou-
se bem pouco, mesmo porque tinha negação à atividade disci-
plinar do soldado, a obediência passiva a um labirinto de leis”.
(p. 265). Mas, o povo o dignifica como tipo popular “pois é do
povo render verdadeiro culto ao que é forte” (p.265).

Alguns tipos populares ressaltados são oriundos de carreiras
militares como foi o caso do Capitão Nabuco. “O Filósofo do
Cais” vem em seguida. Quem é? Alemão, Barão de Schindler
que aportou ao Rio de Janeiro em 1824 e foi guerrear no Rio
Grande do Sul. Esse barão viverá uma história digna dos contos
românticos do século XVIII. A princesa e o príncipe. Romance
quase cavalheresco. Guerrear por quem no Rio Grande do Sul? O
romântico barão abandona o exército e vai se abrigar juntos aos
“selvagens, metendo-se pelos matos, caminhando sem descan-
so, até que, sendo agarrado por um bando de selvagens, foi sal-
vo por um velho chefe indígena, que era francês (... ) que o le-
vou para sua cabana, e o mandou curar pela formosa filha de
nome Alice” (p.273).

Está nisso o núcleo da conversão do barão em tipo popular. Uma
princesa real na Saxônia que socorre o guerreiro em além mar,
outra princesa entre os selvagens chefiados por um cacique fran-
cês (!!!).  Mello Moraes Pai que narra as peripécias do Barão
completa: “anos depois chegou o Barão de Schindler ao Rio de
Janeiro, trajando um vestuário verde, tendo à cabeça, um dis-
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forme bonetão de couro, que depois substituiu por outro de
veludo”. Esmolava em certas casas (...) Vagava dia e noite (...)
Escrevia nos cadernos diálogos esquisitos”. (p.274).

Outro tipo destacado por sua procedência militar é o Brigadeiro
Montenegro “portador da mania de casar no Brasil com moça
rica e bonita”. “Os moleques,  percebendo a mágica, envereda-
vam para o brigadeiro, e nunca mais o largavam. Em todas as
ruas, em  todos os lugares o atropelavam, assobiando e gritan-
do: ’Não há se casar’...” (p293).

Mello Moraes Filho completa: “Reza a tradição que o motivo de
seu transtorno mental fora a repreensão em ordem do dia”. (p.
294).

Por último, a estadia em casernas chamou a atenção para O Prín-
cipe Obá II da África, honrado nos salões imperiais e respeitado
protocolarmente pelo Imperador.  O príncipe Obá era baiano,
lutou na Guerra do Paraguai e se tornou figura emblemática para
o escárnio e o respeito devido aos bobos. Sua memória mereceu
atenção da imprensa da época  e, nos dias atuais, teses acadêmi-
cas e até desfile em escolas de samba. Deve-se a Mello Moraes
a atenção a esse homem. (p.309-312).

Vale a pena um comentário mais amplo sobre esse personagem
pela leitura da obra: Dom Obá II D’África, o Príncipe do Povo.
Vida, tempo e Pensamento de um Homem Livre de Cor.  São Pau-
lo: Cia das Letras, 1997, de autoria de Eduardo Silva.

Podemos criar um novo grupo de tipos populares, segundo os
relatos de Mello Moraes Filhos ao definirmos a categoria clero.

O primeiro lembrado é Bolenga (p. 280-281). Estudou no semi-
nário São José do Rio de Janeiro e pouco aprendeu ao longo de
dez anos de permanência. Entre outras coisas, ao longo do per-
curso, tornou-se sacristão até chegar à capela imperial.  Em meio
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ao clero, era objeto de constantes chacotas. Entre outras, lhe
enviaram  cartas  em que era nomeado bispo do Maranhão.

O Padre Quelé  (p. 284) é mais um caso de pessoa que se veste
de sacerdote até incomodar a polícia e se tornar alvo do riso das
crianças de rua. Recebe o honroso nome porque barbariza o la-
tim mal aprendido – o Kyrie Eleison é decifrado por ele como
Quelé.

Temos dois casos em que a existência frustrada se incorpora em
dois personagens os quais tomam como referência alcançar as
honras eclesiásticas. O Bolenga estuda, mas não consegue al-
cançar o  sacerdócio e tem que se consolar na vida real a viver
como sacristão. Inconformado, sonha com o episcopado. O Pa-
dre Quelé recebe a primeira tonsura. Interessante notar que
esses seminaristas frustrados em sua carreira tornam-se “exal-
tados” não devido à condição de cor da pele – nenhum é reco-
nhecido como negro -, mas considerados como insuficientes em
seu empenho de alcançar as glórias do sacerdócio. A não confor-
midade ao padrão esperado torna-os excêntricos e objeto de
chacota, seja no interior do próprio clero, como é o caso do
Bolenga, ou de toda a população que os vê na rua como aconte-
ceu com o Padre Quelé.

Há um contraste entre se tornar tipo popular a partir da carreira
militar e da carreira eclesiástica. Os militares, ou são pessoas
decaídas, - são eles que não se conformam com a disciplina e a
burocracia -, ou são pessoas que visualizam oportunidades que
lhes seriam negadas se não tivessem acesso à glorias da defesa
da ordem. Num extremo, encontramos o Capitão Nabuco e em
outro, o Brigadeiro Montenegro. Dois outros casos mostram a
relação com a nobreza da patente militar. O primeiro é o caso do
Barão de Schindler. O que o torna tipo popular no Rio de Janeiro
é o amor cavalheresco frustrado. O segundo caso do Príncipe
Obá da África desvenda as oportunidades dos negros oriundos
da escravidão de alcançarem postos superiores aos dos capoei-
ras, dos capitães do mato. A mensagem permanente e contradi-
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tória de Dom Obá poderia ser sintetizada com estas palavras:
“Quem, em algum dia, defendeu a pátria, será sempre um no-
bre”.

Não foi Mello Morares Filho, mas  Eduardo Silva que nos ofere-
ceu sendas para colocar na boca de Dom Obá essas palavras de
ordem. Esse autor documenta a participação de Dom Obá nas
mesas de discussão sobre as políticas de imigração. Dom Obá
defendeu – e não foi ouvido – que o Brasil, ao invés de importar
migrantes europeus e asiáticos, como queria, deveria promover
a migração de africanos. A justificativa era mais do que lógica: se
os migrantes africanos forçados já haviam se aclimatados ao Bra-
sil, os novos imigrantes voluntários teriam a acolhida favorecida.

Externos às vantagens da localização hierárquica, Mello Moraes
expõe dois casos relacionados à organização da esfera religiosa.
São os casos de Chico Cambraia (p.291 -2192) e  Tomaz Cachaço
(p. 295). Chico Cambraia se sobressai nas ruas pela habilidade
de  “pedir esmolas para as almas”. O que sobressai da atuação de
Chico Cambraia não é o posto de ser coletor de esmolas. O status
de coletor de esmolas estava presente em todos os recantos do
Brasil, mas a maneira como ele incorporou as almas em seu sa-
ber viver. As almas se tornaram personagens em sua vida. Joga-
va com elas, tomava dinheiro emprestado delas.

O caso de Tomaz Cachaço também tem a ver com a organização
religiosa e vai ao limite.  Tomaz Cachaço é português que deter-
mina para si mesmo a missão de catequizar os “negros novos”.
“Frequentava o Valongo e as casas particulares  onde havia es-
cravos, recebendo mil ou dois mil réis mensais pelas lições de
reza”.

Não posso me furtar a convidar ao leitor para apreciar essa bela
narração de como atuava esse preceptor de escravos boçais:
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Terminada a aula, Tomaz Cachaço puxava a caixa da
amostrinha, tirava uma pitada e, entupindo as ventas,
preparava-se para sair.

Nisso os negros aproximavam-se, dobravam rapidamen-
te os joelhos, estendiam a mão pedindo bênção, e retira-
vam-se.

Se algum, porém, adiantava-se, implorando atemoriza-
do qualquer explicação, o ofegante e obeso mestre em-
punhava outra vez a palmatória, e a cada erro no Padre-
Nosso ou na Ave-Maria, fazia-o repetir o termo ou a fra-
se, interrompendo a reza:

- Não! Esta não engulo eu!” (p.295)

Todo e qualquer riso a esta narrativa será necessariamente con-
servador. Não há de que rir. O grande mestre que dizia sempre,
“Se não fosse a miséria em que vivo, teria sido ministro do Sr.
Dom Pedro II!”, utilizava a ferramenta principal de promoção da
aprendizagem a “Sancta foerula” – a palmatória. Palmatória era
instrumento fundamental de promoção da aprendizagem no
ensino. Apenas a partir dos anos de 1880 essa prática foi questi-
onada sem ser extinta. O que sobressai da narrativa de Mello
Moraes é que a  violência física determina a violência simbólica.
Impor o dever de rezar corretamente o Padre-Nosso e a Ave-
Maria – violência simbólica – é precedido pela ameaça e acom-
panhado pelo emprego real da palmatória. Assim se constrói a
civilização!

A alusão a Dom Obá, em seguida ao emprenho do mestre Tomaz
Cachaço, torna-se oportunidade para mostrar um tipo popular
que, sem aceno a valores militares ou religiosos alcança visibili-
dade nas rua dos Rio de Janeiro. Mello Moraes dá-lhe o nome de
Príncipe Natureza (p. 300-303).
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Imaginem agora um negro que aprendeu tudo e se eleva às
excelsitude de se tornar orador admirado nos palcos da cidade –
Teatro Recreio-. “Mirabeau cassange”, “Sua Alteza o príncipe afri-
cano D. Miguer Manoer Pereira da Natureza, Sová, Gorá, Vange;
era do Conselho de sua Majestade Fidelíssima, súdito do Sr. D.
Pedro II do Brasir, condecorado pelo Sr. D. Miguer I de Portugar,
Grão cruz dos príncipes de Marta dos tempos de Affonso
Hanriques. (p.301)

De onde saiu tanta educação para esse negro poder ser ouvido
em conferências como grande orador? Miguel foi escravo do
mosteiro de São Bento, o que certamente o habilitou a dominar
duas coisas: opor-se à maçonaria – herege e perseguidora do
mosteiro -, e odiar os portugueses  “porque o haviam trazido
escravo para o Brasil, privando-o de sua soberania e de seu rei-
nado” (p.300). Libertado pelos beneditinos, Miguel empregou-
se na marinha – considerem a articulação ordem religiosa e or-
dem militar -. Miguel sabia circular na sociedade, captar simpa-
tias e estabelecer vínculos sociais. Era determinado no que sa-
bia seu dever dizer e nada o interrompia, nem mesmo a chacota
do público, ao qual vencia obedecendo à ordem: “Beba água!”.

Há enorme simpatia em Mello Moraes ao narrar a conferência
proferida pelo Príncipe Natureza, em um domingo de maio de
1879, no Teatro Recreio, cujo “verbo incendido  do novo Cícero
de escama preta” encantou o público presente.

Miguel Cassange ao se tornar tipo popular no Rio de Janeiro, em
época de campanha abolicionista, é lição para compreender-
mos o discurso de gente do povo ao qual algum movimento pre-
tende “libertar” sem ouvir as pessoas objeto da libertação. Como
negro que atravessou a “calunga grande”, foi educado para se
tornar brasileiro, deu conta de suas perdas, adquiriu práticas de
expressão, absorveu condições e visualizou frestas que
interagem com o público como artista de circo sem se perturbar.
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Outro foco de tipos populares chama atenção para a oportuni-
dade das mulheres no espaço urbano. Mello Moraes registra
dois casos: A Forte-Lida (p. 275) e  Maria Doida (p. 286).

Em primeiro lugar, chama a atenção o escasso número de mu-
lheres que comparecem no espaço público para chamar a aten-
ção. Em segundo, as duas destacadas pelo autor são objeto não
apenas de risos, mas de ações cruéis. Elas são convocadas a se
indignar com a recepção dada pelo público. O leitor pode, tal-
vez, se consolar com a constatação “afinal é o Rio de Janeiro do
século XIX”. Mas há que notar que a um negro escravo é admiti-
da a possibilidade de discursar em teatro e interagir em meio as
frestas que a sociedade da época lhe abre. A questão do um ou
mais não é importante. O que importa é que há frestas. No caso
das mulheres, há barreiras que não abrem frestas. Esta
constatação exibe contrastar as oportunidades de compreender
em quais situações pode uma mulher comparecer como tipo
popular e em quais condições. O que torna celebre uma Maria
Quitéria, que não será apresentada neste artigo, ou as mulheres
que se mostrarão presentes aqui.

Forte-Lida comparece ao espaço público depois de se enviuvar
e ter de sair à rua em busca de pensão deixada pelo marido no
“Tesouro”. Curiosamente, “andava às vezes acompanhada de
uma escrava sustida por uma corda ao pescoço”.

A rua respondia prontamente a essa excentricidade: “Batedores
turbulentos da alienada irascível, os bandos de ociosos, toma-
vam-lhe a frente, atiravam-lhe pedras, em uma algazarra infer-
nal” (p.275),

Maria Doida era também viúva, mas diversamente ao caso ante-
rior a doideira surgiu quando lhe surripiaram o pouco dinheiro
que lhe deixara o marido.  Sem casa, Maria Doida não se abatia.
Vivia na casa dos outros. “A meninada, já se sabe, cercava-a; as
moças divertiam-se à sua custa, e as donas de casa ficavam de
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sobreaviso com suas levadas. Não obstante, a Maria Doida era
estimada, acatada, zelada...”

Mello Moraes chama a atenção para alguns traços generosos e
jocosos. Era conselheira das proprietárias de escravas. Não tole-
rava vê-las castigadas. “Ela intercedia, esbravejava, servia de
madrinha”. O jocoso é que, em qualquer casa em que arranchasse
ia para o quintal lavar a roupa. Certa vez, um peru a bicou na
cabeça, enquanto estava agachada esfregando a roupa. E ela gri-
tou para a dona da casa: “Seu peru me galou.”

Se Maria Doida era uma sem-casa, Mello Moraes exibe outro
tipo popular cuja característica antecipa em dezenas de anos o
grito dos sem casa no espaço urbano. É importante fixar que, no
Rio de Janeiro, como nas  grandes cidades do Brasil, políticas
públicas realmente endereçadas ao problema habitacional se
iniciam timidamente nos anos 30, até alcançarem os gritos por
Reforma Urbana no início dos anos 60 do século passado. O autor
acerta no alvo ao apresentar O Maia da Praia Grande (p.304) afir-
mando: “Inimigo natural dos proprietários e das pousadas em
lar alheio, entendeu morar em casa própria”.

Qual a solução para um pobre obter casa própria em cidade onde
90% dos domicílios eram alugados? Simples. “Arranjou um ca-
marote velho de navio, colocado sobre quatro rodas, onde ins-
talou-se”.

Pobre ter casa era demais para a época. Há indignação do autor
ao redigir o que se segue:

Na desgraça, o pobre louco tinha como felicidade a sua
casa de improviso, o seu camarote rodante, único bem
que pudera salvar do naufrágio da sorte.

Mas uma ordem superior desalojou-o desse abrigo, capi-
tulando ele diante do imprevisto.(p. 305)



75

Restaram, porém, as calçadas, os adros de igrejas, as pontes...
Isto merece uma pergunta: em nossos dias,  pessoas determina-
das a essas opções poderiam ser tipos populares?  O que da
realidade social seria novidade para os vindouros?

Mello Moraes prossegue mostrando tipos populares que desco-
nhecem condições impostas pelo “espírito do tempo”. A erudi-
ção barra ao  Dr. Pomada (p.306), a Castro Urso (p.296 ), a Barreto
Bastos (p. 289) a Policarpo (p. 278) O desafio a saber mais do que
a certificação confere ao saber autorizado é móvel de eternos
conflitos e cada época produzirá seus Doutores Faustos. Cada
um a seu modo e à sua moda.

Um sem casa que não se incomodava com isso era o Praia Gran-
de (p.288). Sem casa mas dono da cidade, nenhum apupo ou
provocação lhe atingia o moral. Gritava para quem quisesse ou-
vir “Sou chefe! Sou chefe” Tinha razão, o Largo do Paço era um
dos logradouros públicos de sua preferência e as esmolas rece-
bidas eram o imposto devido.

Amor e desespero chama a atenção do autor para destacar dois
tipos: o Miguelista (p.277), um ferreiro português que se fingia
de galo quando chovia e dominava xingatórios obscenos para
quem o provocasse. E o Picapau (p. 282-283),

Picapau merece maior atenção. Mello Moraes o contempla de
todos os lados. No plano fenomenológico – o que aparece à pri-
meira vista -, é que Picapau era feio de doer: “Como produto
teratológico, o pobre idiota poderia figurar num museu, não
sendo de pequena importância o estudo do caso.” Vale fixar:
feio e idiota! A atenção à fealdade não impede o autor de admi-
rar as prendas da idiotice do infeliz Picapau.

Em sua alma, porém, alguma coisa existia que contrasta-
va-lhe com a fealdade  do corpo, e com o desenvolvimen-
to retardatário do cérebro: era um amor sincero, uma
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dedicação pertinaz a uma moça com a qual pretendia
casar-se (p.282)

Esse amor sublimava a feiura, a tristeza, os apupos da meninada
de rua ou na rua. “Ele corria, saltava e voava: _ “vou-me casá com
sinha´!”

Mas a moça de sua adoração tornou-se noiva. Ele desconheceu.
Não era possível isto. Ela era o centro de todos os desejos. O
único desejo.

A narrativa é trágica:

Quando a noiva desceu, ele a fitou um instante, e, ape-
lando para a sua rudimentária razão, murmurou consigo
ainda uma vez: Não é possível!”

Abriu a portinhola do carro, deu-lhe passagem, tornou a
seu posto.

Quando o préstito chegou da igreja, o Picapu havia per-
dido a última crença e a última esperança. Tentando um
esforço sobre si mesmo, foi de encontro ao carro dos noi-
vos, puxou nervoso a portinhola, encarou resignado o
anjo que o sustentara com a luz do olhar a razão amorte-
cida e exclamou pesaroso e fulminado: “Meus olhos vi-
ram! Agora eu creio, sinhá!” (p.281-282)

Em seguida, a razão de Picapau lhe some. Perde toda a pequena
razão.

Mello Moraes – acredito que em prantos – conclui:

O Picapau se havia enforcado.

Esse Picapau é seguramente de um povo inteiro o intérprete
inconsciente. Mello Moraes o viu, sentiu e pranteou sua sina.
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Para encerrar o percurso sobre essa obra que retrata os tipos
que denunciam a impossibilidade de um mundo utópico no Rio
de Janeiro, o autor mostra os efeitos da modernidade para o
encanto dos tipos populares. Resume isto um homem que me-
receu o apelido de Estrada de Ferro (p. 270 - 271).

O autor o apresenta dessa maneira: “Não é um trânsfuga dos
hospícios de alienados  o crioulo Emiliano, vulgarmente conhe-
cido pelo Estrada de Ferro.  É um preto inteligente, fiel, deve ter
perto de 45 anos (...) não havendo a seu respeito nada que o
desabone”.

Esse negro danado, escravo que queria comprar pagando a pró-
pria liberdade, torna-se o arauto do que o século inventou como
modernidade: o trem de ferro e seu silvo.

Lição: cada modernidade gera um tipo popular correspondente.
Uns assaltam com armas de brinquedo  e obtêm o mesmo efeito
das armas reais; outros brincam com celulares que não têm.
Outros adquirem esses equipamentos plus-ultra-pós-modernos
com o objetivo único de possuí-los sem condição de adquirir
cartões que lhe confiram créditos para operar. A diferença é que
esses tipos são invisíveis. Ninguém os admira porque ninguém
os vê. Nem eles a si mesmos.

Os vinte e um tipos populares selecionados tornam-se modelos
para compreender uma época a partir da atenção ao saber viver.
Mello Moraes não se propôs a estudá-los; foi a vida que lhe
ensinou a prestar atenção neles ciente de que seus contempo-
râneos também os admiravam.

São Paulo nos fins do século  XIX e primeiros anos do
século XX

Obra semelhante à de Mello Moraes Filho, mas muito diferen-
te do ponto de vista da construção do autor, apresenta alguns
tipos populares da cidade de São Paulo no período de 1895  a
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1915. A semelhança é que o autor registra vivências e declara
secamente no Prefácio:

Não li nada para escrever isto.

Conversei com gente da minha idade.

Os homens ainda são da minha idade.

Mas as moças que eu pensava que o eram não são
mais.

Por isso não conversei com elas. (p.13) [Jorge America-
no, São Paulo naquele tempo.(1895 – 1915). São Paulo:
Saraiva, 1957]

Mas as diferenças são maiores, apesar disso, o autor se reserva
uma pequena parte onde comparecem os tipos populares na
cidade. Há, é claro, a marcada diferença entre viver na metrópo-
le cosmopolita do Rio de Janeiro no século XIX e na São Paulo de
fim de século que “teria entre 150 e 200 mil habitantes” (p.97)
no ano de 1898.

A década de 1890 foi o ano da explosão demográfica da cidade
de São Paulo, mas a cidade ainda permanecia provinciana. A
cidade começaria a se industrializar a partir de então, nem con-
tava com ruas onde o comércio cosmopolita explodia determi-
nando a moda nacional. Isto explicará a debilidade dos 19 tipos
populares que saltaram à vista da criança e jovem que residiu
em São Paulo nessa época.

O primeiro tipo popular reside na própria residência do autor.
Não seria, portanto, popular para toda a cidade, mas um tipo
que a cidade encontraria, certamente,  aos milhares. Esses tipos
não têm mensagem própria. A cidade os tolera, mas não admira.

Ela é mulher pobre negra, chama-se Aninha, acompanha a pro-
cissão de Nossa Senhora do Rosário da irmandade dos homens
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pretos. Em casa é lavadeira e passadeira. Mas, entre a igreja, a
procissão e a casa há ruas e as ruas dão acesso a estabelecimen-
tos de secos e molhados.  Isto fazia com que Aninha demorasse
em voltar da reza. “Tinha entrado em alguma venda e voltava
bêbada. Às vezes a bebedeira atingia o delírio; era preciso to-
mar carro e interná-la na Santa Casa, agarrada por dois homens.
Lá ficava uns tempos; quando sarava, servia como ajudante de
enfermeira. Depois enjoava do serviço e aparecia em casa, meio
envergonhada”. (p.42)

Aninha não é um tipo popular porque sua identidade não é
construída  na rua e ela mesma recusa essa construção – exige
que a rua a desconheça. Contudo, o autor oferece ótima oportu-
nidade para contrapor essa recusa à impossibilidade de recusa.
Aninha pode recusar. Tem uma casa como referência e  garantia
da tolerância e socorro à sua bebedeira.

Sigamos, portanto para os capítulos em que sucedem em fila os
tipos populares.

Há um personagem muito popular,  mas que não é visto como
tipo popular. É o Padre Chico. Até mesmo o paulistano dos dias
atuais terá memória do Padre Chico. Esse personagem domina o
bairro Ipiranga e sua figura vai muito além.

Pois bem, a ordem em São Paulo tinha como centro a Igreja e os
principais tipos populares que chamaram a atenção de Jorge têm
a ver com padres. Curiosamente, enquanto no Rio, alguns pa-
dres são falsos, frustrados, em São Paulo, são verdadeiros. No
Rio são seminaristas rejeitados em meio ao caminho. Em São
Paulo, são sacerdotes “desviados” de sua função. Exceção é o
“Peru-Cartola Velha”. Eis a narrativa do autor:

Era Tio Estevam, protegido do Padre Chico. Vestia batina
encurtada do Padre Chico, cuja gola tinha sido deforma-
da, no esforço de parecer gola de sobrecasaca. Usava na
cabeça um velho chapéu do Padre Chico, ou algum cha-
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péu “de coco” também chamado chapéu “melão”. Mas
chamavam-no Peru-Cartola Velha porque havia tempo,
usara uma cartola lustrosa, toda amassada.

Os moleques chamavam-no  de longe Peru-Cartola Ve-
lha e de perto Tio Estevam.

Quando invectivado de longe, dizia desaforos ameaçan-
do com uma bengala. O que as crianças chamavam em
nossa casa “o porrete de tio Estevam”.

Quando a gente se aproximava insistindo nos doestos,
ele ameaçava com a bengala, mas, tratado com bons
modos, falava de si mesmo, do Padre Chico e da Religião.
(p.157)

Padre Chico é referência para os pequenos. Não há dúvida que
esse lendário Padre Chico enxergava tão longe a ponto de fun-
dar em São Paulo o Instituto Padre Chico, modelo em todo o
Brasil para acolhida e desenvolvimento dos cegos.

Eis como um tipo popular apupado de “Meio Metro “ pelos me-
ninos na ruas se enaltece ao exigir respeito. Para o Padre Chico
ele é o primeiro, o necessário:

Vocês são uns meninos malcriados. Vocês conhecem Pa-
dre Chico? Em dias de procissão na Sé, está tudo arruma-
do  desde cedo dentro da igreja. Gente começa a pergun-
tar para Padre Chico: - Padre Chico, a procissão não sai?
– Padre Chico responde: Espera um pouco. Gente per-
gunta outra vez:  - A  procissão não sai? – Padre Chico
responde: - Onde está Rufino? Rufino não chegou? Então
a procissão não sai. Rufino é que abre procissão da frente
da igreja. Enquanto ele não chega, a procissão não sai.
(p.162-163)
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A pequena estatura do Rufino, Meio Metro, é enaltecida pelo
Padre Chico que o escolhe exatamente por isso para ser puxador
de procissão. O que para as crianças é desvalor para Rufino ao
lado de Padre Chico é grande valor.

Fora da esfera de referência ao Padre Chico  reinam dois padres
“privados de ordens” e uma sombra de padre que parece ao
autor antecipação  dos pregadores do Exército da Salvação.

O primeiro é o Padre Bacalhau. Uma vez na rua, o enlouquecido
sacerdote  era saudado pelos moleques: “- Padre Bacalhau - Pa-
dre Bacalhau. Ele não respondia. Caminhava, caminhava. “ (p.
165)

A sombra do Padre Bacalhau se mostrava inteira no português
para o qual a criançada gritava; “ Bacalhau, bacalhau”. Era opor-
tunidade para essa figura reunir em torno de si quem estivesse
na vizinhança e pregar: Você é pior que esterco, você é pior que
esterco. Cada um merecedor da desqualificação do pregador se
afastava em seguida. (p169-170)

Eis um tipo popular novo. Ele tem um discurso como resposta
para quem o desqualifica, desqualificando-os em alto estilo se-
gundo o posto ocupado: padeiro, ambulante, entregador. A ci-
dade é puro estrume. Cada um se submete ao estrume que é.

Eis também oportunidade para comparar dois tipos populares
de São Paulo com os registrados no Rio de Janeiro. Meio Metro e
Bacalhau não se zangam, nãos se calam, argumentam, explicam
e querem ter razão...
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Nesta lista de tipo populares “místicos” o Padre Gazineu merece
atenção do autor não por ser alvo de chacotas, mas pelo modo
de se comportar como proprietário. Era dono de um “imenso
cortiço” e de casinholas. Sua figura era caricatura natural “batina
de fazenda que encolhe”, guarda chuva com vareta quebrada.
Seu ofício era sair todas as manhãs para cobrar aluguel dos mo-
radores de cortiço (p.180-181)

Merecem destaque, em São Paulo, os tipos populares surgidos
do confronto com a imigração. Jorge Americano narra apenas
dois casos, ambos têm a ver com os italianos. No centro das
manifestações surge o discurso nacionalista. O primeiro caso é o
do “Preto Leôncio”.

Leôncio é dessas pessoas que, mesmo não sabendo do que se
trata, comparece no lugar errado e merece a carga da punição. O
autor conta que, em 1896, São Paulo mobilizada pelos estudan-
tes se manifesta tomando como mote a “questão da imigração
italiana”. Estudantes em passeata, italianos mobilizados, patri-
otismo como bandeira e chega a cavalaria para reprimir a mani-
festação.  Os grupos mobilizados sabem como se livrar nessa
correria. Menos o Preto Leôncio. Em meio à rua vazia sua voz se
eleva em um comício sem povo.

Os cavalarianos chegaram (...), olharam para a ladeira
de São João, ouviram-lhe os brados e fizeram fogo.

O Preto Leôncio teve a perna fraturada por bala, a cirur-
gia encanou-a como foi possível. A perna ficou torta, e
Leôncio continuou a fazer comícios até morrer. (p.167)
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Esse Leôncio fora escravo do Conselheiro Leôncio de Carvalho.
Isto explica a educação parlamentar desse negro, seu abandono
à rua após a morte do “patrão” e o assumir causas confusas.

O segundo é o do Cocheiro Garibaldi. O autor não se recorda
dele, mas é advertido por essa ignorância. – “É impossível!” Ad-
verte o interlocutor.  A partir desse Garibaldi surgem os
garibaldinos.

A confrontação entre “patriotismo brasileiro” e italiano favore-
ce o surgimento dos garibaldinos e São Paulo ensaia seus pri-
meiros momentos para se tornar metrópole cosmopolita.

Os demais tipos populares mencionados pelo autor não cha-
mam a atenção, a não ser pelo esforço de se tornarem criativos
em busca da subsistência. As pessoas não os admiram, nem eles
provocam desacerto na ordem moral. Nem mesmo são exóticos.
Anunciam o que se tornou lema de São Paulo: “São Paulo não
pode parar”. Encontramos mendigos criativos e trabalhadores
de rua criativos – artistas de rua, criadores de espetáculos para
obterem algumas moedinhas -. É assim com o caso do “Urso”
(p.158), “O Cego com Cartazes” – este inaugura um hábito bem
paulistano presente no centro de pessoas ficaram sentadas ou
imóveis na calçada como outdoors – “O homem da barba” cujo
expediente para angariar alguns vinténs era de exibir uma bar-
ba maior que ele mesmo, os palhaços, o “Homem de Sete Ins-
trumentos”, “O Realejo e os Macacos”. Enfim, assiste-se à transi-
ção entre o mendigo e o artista popular.

A São Paulo cosmopolita que se inaugura ensejará algo muito
semelhante à narrativa de Sennett no Declínio do Homem Públi-
co. Haverá, porém, um complicador nesse percurso. São Paulo,
Locomotiva do Brasil, torna-se centro de migração nacional, jun-
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tamente com japoneses, búlgaros, lituanos, iugoslavos, “turcos”.
Mineiros, baianos, cearenses, pernambucanos, alagoanos,
paraenses fazem a festa em São Paulo. Esse Brasil Paulistano
comparece em São Paulo  como  Jano ou  Hidra.

Essa diversidade enseja a construção de estereótipos instigantes
como aconteceu nivelando todos os nordestinos a baianos com
anedotas altamente criativas nos meios de comunicação: “praia
de baiano é caminhão de areia”, “gelo de baiano é paralelepípe-
do”, “baiano só vai pra frente quando toma topada” e por aí vai,
até surgir a resposta dos baianos em uma canção de Luiz Wan-
derlei:

[Recitativo] Eu na Qualidade de baiano 

Vou acabar com essa conversa 

De andar falando que baiano 

Depois do meio dia faz suas baianadas. 

E também acabar com esse negócio. 

Dos paulistas andar falando 

Que bambolê de baiano e pneu de Fenemê. 

[solo] Pau que nasce torto 

Não tem jeito morre torto 

Baiano burro garanto que nasce morto 

Oi Mais o pau que nasce torto 

Não tem jeito morre torto 

Baiano burro garanto que nasce morto 
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Sou da Bahia comigo não tem horário 

Não sou otário e você pode zombar 

Sou cabra macho, sou baiano toda hora 

Meio dia, duas horas, quatro e meia o que é que há 

Cabeça grande é sinal de inteligência 

Eu agradeço a providência ter nascido lá 

[Coro] Salve a Bahia, ioiô 

Salve a Bahia, Iaiá 

[Solo] Sou cabra macho, sou baiano toda hora 

Meio dia, duas horas, quatro e meia o que é que há 

Cabeça grande é sinal de inteligência 

Eu agradeço a providência ter nascido lá 

O Castro Alves poeta colosso 

Sujeito moço, mas soube o que fez 

E a Marta Rocha violão baiano 

Foi mostrar pro americano que a Bahia já tem vez 

E Rui Barbosa, cabra de sangue na guela, 

Foi pra Inglaterra ensinar inglês 

Contudo, na minha avaliação, a melhor obra produzida sobre o
saber viver em São Paulo foi elaborada pela jornalista mineira
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Wanda Figueiredo, com ilustrações de Henfil e apresentação
do poeta, ensaísta e estudioso do barroco, Affonso Ávila. [Aqui
São Paulo. São Paulo: Ediora do Escritor, 1991]

Não existe livro que equivalha à criatividade de Wanda. No esti-
lo, na forma de apresentação, na estrutura discursiva. O leitor é
obrigado a atualizar a imaginação e a participar de um teatro, da
cidade como teatro em todas as dimensões.

A cidade é registrada, as pessoas são registradas. O elogio de
Homero Silveira, professor de literatura, dá a dimensão: “vejam
este livro    é louco e de escritor   bom pra burro!” Pra burro
mesmo.

Abre-se o pano:

ir falando as coisas vêm vindo   as coisas se vão
 deixando este gosto de ausência

levantar depressa: 7 horas
 o café depressa  o ônibus, o serviços  aqui são
paulo japoneses  centenas de mineiros nordesti-
nos trabalhando os rostos fechados  calados  mas
o que procuram seis milhões de habitantes na cidade
cinza que engole homens e os compra esma-
gando-os no gesto de comprar

O que estão pensando sentindo?

Wanda revela que, em São Paulo, todo mundo é popular.
Grande desafio. Ela ouviu entre os populares, os mais popula-
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res. Entre eles, Rossini Tavares de Lima, o homem do folclore,
o caipira paulista, o promotor do valor do caipira em São
Paulo.

Rossini conversa sobre um tipo popular emblema de São Paulo,
não da cidade. O padre Donizzetti – notem Rossini-Donizzetti –
“o padre donizzetti era meu tio uma das figuras mais inte-
ressantes que conheci na minha vida nós chama-
mos esse tipo de gente messias de são paulo tio pa-
dre é inteiramente diferente dos messias brasileiros
não era místico ele brincava com as coisas sagradas”
(...) “ainda ontem tava lembrando ele tem dois proces-
sos na polícia um como comunista outro como fascista” (p.80)

Belo exemplo. O tipo popular confunde os agentes institucionais.
Nas veredas de São Paulo – a obra é dedicada à memória de joão
guimarães rosa -  o joãozinho bembém ou coisa que o valha se
chama Tom Zé.

aqui? bem diferente da bahia, né? muito diferente

acho são paulo uma terra em que as pessoas fazem
com que a gente se sinta estranha parece que a
gente é estrangeira na nossa própria terra (p.224)

É claro, a obra tem seu epílogo com o poema canção:

são são paulo quanta dor

são são paulo meu amor

são oito milhões de habitantes
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de todo cantão e nação

que se agridem cortesmente

correndo a todo vapor

amando com todo ódio

 se odeiam com todo amor (p.228)

Então? Que é dos tipos populares do
nordeste?

Pelo que se viu, não é possível dizer de tipo popular sem aten-
ção para o Nordeste Brasileiro. Suas capitais e centros urbanos
são celeiros de tipos populares. Fica a impressão de que o Nor-
deste prepara cada um dos filhos para se exibirem como tipo
populares ao longo da saga da migração. Puro exagero, mas vale
a imagem pelo menos por um instante.

A ironia afiada, o sarcasmo perfeito, a resposta na ponta da lín-
gua, são disciplinas obrigatórias na formação universitária dos
artistas populares do Nordeste.  Talvez, Ariano Suaçuna e Chico
Anísio sintetizem esse percurso. Sem medo do ridículo.

A atenção para a Morte e Vida Severina faz da dor objeto de riso,
o riso inextinguível dos deuses. Cabe ao nordeste a criação de
tratados sobre os tipos populares e seria muito de desejar que
nesta edição da Revista Comissão Mineira de Folclore pudésse-
mos fazer desfilar, do Maranhão – o antigo Meio Norte – até a
Bahia a atenção dos membros das Comissões estaduais pelos
tipos populares.

Não foi possível. Mas não será impossível.

Aqui menciono rapidamente algumas obras que se dedicam ao
assunto.
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Começo chamando a atenção para uma obra publicada no Recife
no ano de 1954 de autoria de Eustórgio Wanderley. São dois vo-
lumes nos quais constam cem crônicas retratando os tipos po-
pulares dessa metrópole do Nordeste.

Antes de qualquer menção à obra, há que chamar atenção ao
nome do autor: Wanderley – Van der Ley. Isto nos obriga a pen-
sar sobre o Brasil nordestino do século XVII. Os holandeses che-
gam sem pedir licença. Ocupam ampla área e chegam a bater às
portas da Bahia. Sua presença enseja heróis indígenas – Felipe
Camarão -, negros – Henrique Dias – e traidores Calabar. Inven-
tam a “civilização europeia “ no Nordeste. Deixam como legado
os Van der Ley.

O Recife inaugura o espaço cosmopolita dois séculos antes do
ensaio metropolitano do Rio de Janeiro e quase três séculos de
distância de São Paulo. Essa herança holandesa não se perdeu e
criou a oportunidade de visualizar o real sob vários aspectos.
Quando se pensa ter encontrado a figura perfeita para contem-
plação, eis que surge outra, tão perfeita quanto a que se pensa-
va dominante.

Entendo que isto ajuda a compreender a visão crítica do nordes-
tino, crítica e risonha. Crítica e sarcástica.  Lidar com antíteses,
trocadilhos, aliterações foram considerados brindes da arte bar-
roca setecentista. Esse recurso discursivo se  mostra em pleno
século XVII na narrativa de Frei Luiz Calado [O Valeroso
Lucidemo.4.ed. Recife: Fundarpe, 1985]. Referindo-se à
corrupção em Pernambuco, Luiz Calado recupera este grito de
um honrado senhor:

Aonde estão os irmãos da Santa Casa de Misericórdia,
tão zelosos das obras de caridade e do serviço de Deus?
Venham aqui para darem sepultura à Justiça que
morreu nesta terra, e não há quem a enterre
honradamente. (p.39)
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Não sei se as pessoas riram nessa época tão longínqua, mas sei
que, quando o Padre Antônio Vieira pregou o célebre Sermão
aos Peixes em São Luiz do Maranhão, os grandes senhores não
riram nem um pouco e o  grande missionário foi obrigado a dei-
xar a cidade às correrias. Comparadas as duas situações, há que
afirmar que o emprego da convocação ao riso é recurso para
criar indignação, mais do que resignação. Por isso, defendo que
desde a chegada dos Holandeses, primeiro a elite, depois o povo
aprendeu a lidar com esses recursos para fazer rir, recursos que
já dominavam como portugueses – Lusos filhos de Baco.

Em sermão pregado do alto do púlpito por um frade, lembra
também o Padre Antônio Vieira no Sermão pelo Sucesso das
Armas do Brasil contra os da Holanda:

De Olinda a Olanda não há mais que a mudança de um i,
em a, e esta vila de Olinda se há de mudar em Olanda e
há de ser abrasada por os olandeses antes de muitos dias;
porque pois falta a justiça da terra, há de acudir a do céu
.(p.40)

A obra de Eustórgio Wanderley  tem característica peculiar. As-
semelha-se às demais por se tratar de vivências de um filho da
terra, mas difere por resultar de artigos publicados em cadernos
especais do Jornal do Brasil publicado no Rio de Janeiro. Isto faz
diferença porque trata-se de dois filtros: um filho da terra, dis-
tante da mesma; e de recordações selecionadas tendo em vista
um público de nível nacional. Contudo, Wanderley na escolha
de cem personagens populares, permite a compreensão das di-
ferenças em se tornar popular nessa Metrópole do Nordeste.
Pode-se afirmar que tornar-se popular é quase imposição ne-
cessária ao saber viver. Doutores, padres, políticos, todos se es-
forçam, cada um a seu modo, para serem populares. A impopu-
laridade também é fartamente celebrada como se pode ver na
celebração do Judas. Deixo para outra oportunidade comentári-
os mais aprofundados.
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Rápido percurso por  Minas Gerais

Inúmeros autores consideram Diamantina a “terra da alegria”.

Então, vamos apresentar os tipos populares de Minas Gerais a
partir de Diamantina e vamos selecionar para apreciação do lei-
tor o mais lídimo tipo dessa terra dos brilhantes. O Rei dos Dia-
mantes.

Há notícias desse ilustre personagem em quase todas as obras
que apresentam Diamantina ao mundo. Escolho Vultos e fatos
de Diamantina [Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1954] de auto-
ria do doutor Soter Couto. Apreciem.

Em 1909 formou-se a “Brasilian Dredging Company” em
Nova York, com capital de um milhão de dólares.

Foi o mais poderoso sindicato organizado para explora-
ção de nossas jazidas diamantíferas. Era representado
por William G. Mayer e engenheiro T. T. Wynne, tendo
como presidente Jesse R. Grant, filho do ex-presidente
Grant.

A fama de que vinha precedido e o dinheiro que trazia,
fizeram com que Mayer entrasse em Diamantina com o
título de “Rei dos Diamantes”. Instalou-se com a comitiva
numa ampla vivenda da antiga Romana, hoje Rua Vicente
Figueiredo, que foi transformada num palácio, cujo con-
forto pedia meças ao luxo.

O povo humilde extasiava-se com as belezas da casa do
“Rei dos Diamantes”. O primeiro contrato que realizou foi
a opção de uma área de oitenta légoas quadradas de
fazendas e lavras, pela elevada quantia de seis mil e qui-
nhentos contos (CR$ 6.500.000,00). Mayer começou a
conquistar a população, mandando que uma comissão
orçasse um novo hospital para os pobres de nossa terra
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no “Paula Vieira”, reservando para isto a importância de
quatro mil contos (CR$ 4.000.000,00).

Dava vultosas esmolas aos necessitados e a instituições
de caridade e obsequiava a todos com relógios com seu
monograma no mostrador. A suposta riqueza do “Pau
de Fruta”, donde brota o manancial de água que abaste-
ce a cidade, levou a Câmara a votar uma resolução, au-
torizando o Agente Executivo a cedê-lo à companhia de
Mayer, com a condição de canalizar o precioso líquido
para a população.

Felizmente tudo isto ficou em ponto morto.

Em oito dias comprou por alto preço seiscentos contos de
diamante dos garimpeiros. Deu no seu palácio suntuosas
festas e banquetes à sociedade diamantinense.

Megalomaníaco, implicou com a topografia da cidade e
mandou estudar um lugar pouco abaixo das “Bicas” para
erguer a nova Diamantina, chegando mesmo a mandar
cavar alicerces para futuros edifícios.

Para Mendanha, onde instalara pesados maquinismos
para a exploração do Rio Jequitinhonha, abriu uma am-
pla estrada que ficou conhecida na voz do povo como
“Estrada do Mayer” e onde transitava sua carruagem
real.

Com alguns milhares de contos de despesas, sem produ-
ção equivalente, foi a companhia arruinando-se e mais
tarde Mayer foi chamado à América do Norte para pres-
tação de contas. Seriamente comprometido e endivida-
do, dizem que  justificara todos os gastos, quando, de-
pois de chegar à Diamantina sob a vigilância americana e
brasileira, munira-se de documentos comprobatórios de
sua inocência. (...)
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Regressando  à América, de lá vieram notícias, que não
sabemos se verdadeiras, que o “Rei” acabara engraxan-
do sapatos de seus conterrâneos.(p.164-166)

Admiração! É incrível como esse Mayer atualiza, em pleno sécu-
lo XX, como comédia, a tragédia vivida por Caldeira Brant  - fi-
xem Brant – na época dos Contratadores dos Diamantes no sécu-
lo XVIII.

No prefácio que tive a felicidade de redigir para apresentar a
obra de nosso companheiro Antônio de Paiva Moura sobre a
sina de Felizberto  Caldeira Brant concluí com esses versinhos:

Eu dei um tapa

Na cabeça do capeta

Mas a coisa ficou preta

Joeiei, garrei rezá!

Mayer deu esse tapa muito  melhor e o capeta correu atrás dele!

Antônio de Paiva Moura, na obra Diamantina, passado e presen-
te [Belo Horizonte: Comissão Mineira de Folclore, 2013], dedica
o primeiro capítulo às peripécias de Felizberto Calderia Brant. A
tragédia é narrada em três atos.

No primeiro, tudo é puro sucesso:

Felisberto Caldeira Brant começou sua vida minerando
em Vila Boa, em Goiás. Ali fez seu cabedal e depois foi
para Paracatu, em Minas Gerais, no momento em que as
minas ali foram descobertas. Em Paracatu fez fortuna.
Cada escravo tirava, por dia, cerca de 17 oitavas de ouro,
equivalendo a 54 gramas diários. Com 300 escravos tra-
balhando, extraia 16 kg, sendo mais de uma arroba por
dia. Como era ambicioso e ousado, Felisberto, confiando
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em sua boa estrela, resolveu investir em empresa mais
arrojada e lucrativa, pensando multiplicar por 10 vezes a
sua fortuna.

No segundo, ele se torna contratador dos Diamantes e o “Rei
dos Diamantes”. Dois fatos acontecem para minar-lhe o reina-
do.

Acontece que no início de 1752 foi roubado o cofre da
Intendência, onde estava guardada grande porção de
ouro e diamante, pertencente ao contrato.  Apesar de
todas as investigações e medidas policiais, jamais o espe-
tacular furto foi apurado. Faltando o dinheiro para pa-
gar os tributos devidos à Real Fazenda, Felisberto emitiu
uma nota de crédito no valor de 700 mil cruzados, mas
não conseguiu recursos para pagá-la.

Acrescem a isto as rusgas com o ouvidor e o intendente.

Felisberto, não podendo conter-se deu-lhe uma punha-
lada, que por sorte acertou um botão de metal da casaca
do ouvidor. O povo associou-se à guarda de pedestres do
contrato e colocou-se ao lado de Felisberto. Os Dragões
da Cavalaria, por ordem do intendente ia avançar sobre
o povo e prender Felisberto, mas o celebrante, padre
Coimbra, com um crucifixo na mão, pediu trégua, evitan-
do o ato de prisão naquele momento.

O terceiro ato é narrado desta forma:

O próprio governador, acompanhado por grande
aparato policial foi ao Tijuco prender Felisberto. Da
comarca do Serro, Felisberto foi transportado ao Rio de
Janeiro e de lá para Lisboa.

Logo que a escolta partiu conduzindo Felisberto, em
1º de setembro de 1753 começaram as devassas e buscas
em sua casa e na sede do contrato, que era a atual Casa
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da Glória. A casa de moradia, a baixela de ouro e prata e
todos os bens foram avaliados em dois milhões de cruza-
dos, enquanto a dívida que tinha com a Fazenda Real era
um montante de 700 cruzados. No cofre da intendência
foram encontrados 34 quilates de diamantes. O ouvidor
José Pinto Bacelar que chefiava as buscas inquiriu todos
os funcionários do contrato, como caixa, guarda-livros e
escriturários à procura de cúmplices detentores de valo-
res de Felisberto. Na linguagem de hoje, havia suspeita
de que eles fossem os “laranjas” do contratador. Amigos
e parentes do contratador também foram investigados.

Com essa história de domínio público em Diamantina, o sucesso
de Mayer só poderia acontecer como comédia.

É exatamente por isso que a maioria das obra de autores
diamantinenses não esquece as pessoas que fazem rir. Helena
Morley em Minha vida de Menina; Ciro Arno em Memórias de
um estudante. Um,  porém, dedicou-se exclusivamente a eles.
Tipos Populares de Diamantina  e Que gente boa!  São Obras de
Augusto Fernandes.

Um dos artigos desta Revista  irá se dedicar a um dos persona-
gens de Augusto Fernandes, o incrível Zeca Bento. Zeca decifra o
segredo de se tornar popular em Diamantina. Deixo para o leitor
apreciar o artigo de nosso companheiro Luís Santiago “Zeca o
escritor profissional em Diamantina, na década de 1890”.

Há, porém, um tipo popular em Diamantina  que merece men-
ção para contrastar com Garibaldi de São Paulo e o imigrante
italiano em geral.

Lá pelos meados do século XIX começam a chegar à região do
Serro alguns imigrantes isolados. Alguns deles chegaram até
Diamantina, onde terão de decifrar as regras das relações locais.
Essa decifração exige suportar equívocos mil. Tornar-se objeto
de chacota, alvo de grandes risos. Um espanhol de nome
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Altimiras, pagou o seu quinhão, tão logo a imprensa disseminou
a ideologia do anarquismo reinante na Europa. Eis o Altimiras
“anarquista”. Mas a maior vítima entre os imigrantes foi o italia-
no Domingo D’Acenzo. Todos os memorialistas, a partir de Hele-
na Morley, mencionam o nome desse pobre imigrante sonha-
dor.

Augusto Fernandes dedica-lhe primeiro capítulo de seu Tipos
Populares de Diamantina1 quase em prantos. [Belo Horizonte:
Editora São Vicente, 1929]

Quis o destino que o barbeiro Domingos d’Acenzo trans-
pusesse as soberbas serras do Piemonte, e viesse ser em
Diamantina tipo popular.

Quando aqui chegou, moço ainda, imberbe, de olhos
azuis, vigoroso, cheio de vida, ninguém havia de supor
que tivesse de morrer metido numa camisola de hospital,
depois de ter passado a vida como um bobo.

Começou a vida de tormentos por causa de um beijo!...

Contaram-lhe que no Brasil o primeiro sinal de casamen-
to era um beijo... Que escolhesse a moça mais bonita da
cidade e que,  quando ela passasse no tic-tac apressado
dos seus passinhos, a agarrasse num beijo dulçuroso,
artístico, prolongado... e seria esse o primeiro sinal de
amor!...

Acalentou com grande satisfação essa notícia, tão liberal
dos costumes brasileiros, em que acreditou piamente,
porque, certa ocasião, em pleno meio dia, deixando o
freguês com a cara meio raspada na sua cadeira de bar-
beiro correu inesperadamente para a rua e agarrou pelas
cadeiras a sua escolhida amada que por ali passava na
ânsia  de colar seus lábios aos dela no estalido quente de
um beijo!...
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Foi um escândalo enorme na cidade esse gesto treslouca-
do de Domingos d’Acenzo que não levou nessa hora uma
grande surra porque afinal, espantado e meio confundi-
do, numa enrolada de amacarronado italiano, confes-
sou a peta que lhe haviam passado, depois de ter caído
nas garras da polícia, dizendo; - “Eu casa senhorrr! Eu
casa!”

Começou aí sua odisseia de martírios!...

Caído como palhaço na garra adunca dos marotos, em
breve sua cabeça, que era um ninho de coisas mais ab-
surdas, alimentava já ideias de nobreza, intitulava-se
“Barão de Pendura Saia”. Cônsul italiano em Diamantina
e único representante  no Brasil de S. M. El Rei D. Emanuel,
a tal ponto convencido de sua jerarquia, que nos dias de
festas nacionais, hasteava as bandeiras Italiana e Brasi-
leira na porta de sua oficina, anunciando recepções, para
o que amanhecia de monóculo, “croizé” e chapéu de “bom-
bom”! (p.5-6)

Augusto Fernandes contempla em Domingo D’Acenzo a síntese
da acolhida ao estranho em Diamantina e também as oportuni-
dades que a cidade oferece para quem a conhece e precisa de
usar as suas frestas.

Obediente a meus vícios, contrastro imediatamente o caso de
Domingo D’Acenzo a outro acontecido no Serro e narrado pelo
serrano Joaquim de Salles [Se não me falha a memória. Poços de
Caldas: Instituto Moreira Salles; São Paulo: Editora Giordano,
1993]. Destaco desse autor o caso do Major Vicente. Esse poten-
tado local residia no segundo andar de ampla moradia em espa-
ço nobre da cidade, “aos fundos do Largo da Cavalhada”. Fiel à

1 Devo registrar que ganhei este exemplar no ano de 1973 do
diamantinense Lenine Moreira da Silva. Este registro é mais do que
homenagem. O nome Lenine lhe valeu sérias perseguições como
“comunista” nos anos de chumbo. Que Deus o tenha.
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nobreza, sabia mantê-la, reservando o espaço térreo de sua casa
para guardar nele negros e negras para satisfazer a clientela.
“Vendia, comprava ou  barganhava por burros, cavalos e vacas”
(p. 242) “Nesse gênero de negócio, parece, auferia bastante
pecúnia, necessária à vida faustosa que levava”.

A nobreza advinda de tão importante ramo do comércio se exi-
bia no estoque de bebidas que somente grandes apreciadores
poderiam avaliar. Bebidas e gêneros para paladares apurados. É
claro que tudo isto era para ser apreciado pelos amigos e louva-
dos pela alta sociedade regional.

Salles narra o que se pode compará-lo ao infeliz Domingo
D’Acenzo:

Dele se contava que, da primeira vez que recebeu uma
volumosa encomenda de champanha, alguns de seus ín-
timos o convenceram  de que aquela era realmente  mais
rica bebida do mercado, porém de muito difícil conserva-
ção. Aberta uma garrafa e espocando a rolha, era certo
estar o líquido irremediavelmente perdido. Ele experimen-
tou em cada uma das quatro caixas uma garrafa; em
todas o líquido estava... estragado. Um dos íntimos se
propôs a atirar no Rio Lucas, que passava pelo Botavira,
o vinho espumante imprestável. Durante uma semana
os tais amigos do Major Vicente só cearam sardinhas de
Nantes regadas a legítima Veuve Charquot.  O Major
Vicente acabou sabendo da pilhéria e convidou o autor
da brincadeira a almoçar em sua casa. Só tomou cham-
panha durante o almoço com seus convivas, mas ao tal
não ofereceu a aristocrática bebida, escusando-se com
estas palavras:

- Não lhe ofereço a champanha, porque está toda
estragada...Se eu vier a encontrar alguma garrafa que
não estoure e o líquido não se derrame em espuma,
mandá-lo-ei chamar...(p.242-243)
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Primeira lição da comparação: o infeliz Domingo D’Acenzo era
um italiano boçal. Desconhecia completamente as tramas do
saber viver no antigo Distrito Diamantino; segunda lição: a no-
breza domina os instrumentos de luta no emprego da ironia. O
pobre Domingo não teve parceiros, confrontou-se imediatamen-
te com o populacho e a polícia. Aprendeu da lição o que não
tinha mais retorno. Exaltou-se.

Prosseguindo com os tipos populares do Serro, dois persona-
gens merecem menção para contraste. O Doutor Joaquim Vieira
de Andrade – inesquecível -, e o Mestre-escola Chico Carangonço.
Há um abismo entre ambos no modo como se tornaram tipos
populares.

Quanto ao Doutor Joaquim Vieira de Andrade, nenhum historia-
dor, memorialista, ou cronista pode deixar de mencionar essa
importante figura. Já o Chico Carangonço, educador da juventu-
de, é lembrado apenas por Joaquim de Salles. Ambos persona-
gens mostram como se tornar tipo popular entre as elites do
Serro, diferentemente dos pobres desvalidos, alguns dos quais
serão mostrados mais à frente.

O Doutor Vieira de Andrade era primo de Teófilo Ottoni e
consequentemente de Cristiano Ottoni. Ambos, figuras de ex-
pressão máxima na história de Minas e do Brasil. O Doutor Joa-
quim não desmerecia as honras dessa ilustre família.

O Doutor Joaquim, como membro da elite, tornou-se médico,
como membro da elite, dominava a palavra, como membro da
elite dominava as artes, especialmente a música e, como mem-
bro da elite, era para todos eles reserva de valor! Será exata-
mente essa reserva de valor que o tornará popular nos limites
em que uma pessoa da elite alcança. O Doutor alcançou e supe-
rou: “ a população do Serro e das comarcas circunvizinhas tinha
por ele um verdadeiro culto, sobretudo por causa da incompará-
vel austeridade pessoal” (p.200).
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Essa austeridade do Doutor Andrade fez com  que compreen-
desse tudo conforme a letra. Não admitia figuras de estilo. Tudo
era conforme estava escrito. Ser médico para ele era socorrer os
doentes. Como as pessoas graúdas tinham dinheiro para pagar e
havia outros médicos dispostos a prestar serviço a eles, o Dou-
tor Andrade se dedicava aos pobres; não apenas os atendia, mas
lhes dava dinheiro para adquirirem os medicamentos necessá-
rios. Entendia também que a doutrina Católica era
inquestionável. Desse modo, quando se pensou na construção
do Cemitério, no ano de 1881, o Doutor destinou todas as suas
reservas monetárias para a construção do “Campo Santo”, sem
exigir nenhuma compensação – túmulo exclusivo ou honrarias.

Com o apreço da pobreza em toda a região e o reconhecimento,
“quando o Partido Liberal sentia dificuldades nas eleições ge-
rais, lançava mão de seu nome e de antemão podia contar com a
vitória, conquanto não fosse ele um político militante. Era an-
tes, para os  políticos sem eleitores, uma tábua de salvação.”
(p.200)

Como político na cidade do Rio de Janeiro , “ trazia diariamente
para casa a ordem do dia da Câmara e estudava-a atentamente.
Consultando leis e meditando sem cessar sobre cada projeto ou
parecer que nela figurassem. Não votava com seu partido e sim
tão-só com a sua consciência. Entendia que lícito não lhe fora
clinicar durante os meses da sessão legislativa, pelo que opôs a
que o tio mandasse colocar uma placa com seu nome no portão
da chácara.” (p. 205).

Joaquim de Salles narra um episódio exemplar da orientação
pelas normas. Se é assim, então tem que ser assim.

Mas certa noite um inglês, residente em Santa Teresa,
sabendo que na casa do Coronel Benedito Ottoni vivia
um grande médico parteiro, bateu à porta com a maior
veemência . O dono da casa veio à janela e o homem
suplicou  a assistência de médico para lhe socorrer a mu-
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lher que corria risco de vida. O Andrade declarou que
moralmente estava impedido de exercer a profissão. A
nação lhe pagava para servi-la. Com exclusão de qual-
quer outra atividade; o tio, porém, fez-lhe ver que se tra-
tava de um ato de caridade e por esta única consideração
acabou acedendo a ir ver a parturiente, sob a condição
de nada receber, pois os atos de caridade são sempre
graciosos.

E lá se foi morro acima com o banqueiro acudir-lhe a es-
posa. O parto era dos mais difíceis, mas a perícia do obs-
tetra era incomparável, e, graças a ele, salvaram-se a
mãe e a  criança, a despeito dos prognósticos reservados
das sumidades antes consultadas. Não houve meios de
pagar ao operador os serviços prestados. Ele não admi-
tia sequer discussão a respeito.

Daí a dois meses, porém, chegava à casa do Coronel Ottoni
um grande embrulho. Era uma admirável caixa de ma-
deira trabalhada, dentro da qual se acomodava artística
e enorme escrivaninha toda de ouro maciço. Ao voltar da
Câmara e tomando conhecimento da lembrança do ma-
rido agradecido, o Dr. Andrade revoltou-se dizendo ser
aquilo um modo sofístico de pagamento, ordenando que
se devolvessem ao banqueiro imediatamente todos aque-
les quilos de ouro lavrado.  (p.205-206).

O Doutor Joaquim julgava-se – e era competente – em tudo.
Quando de minhas buscas nos arquivos da Câmara do Serro, de-
parei-me com a leitura de um ofício de um Ministério do Impé-
rio em que solicitava informações de elevada especialização
sobre condições de saúde da população que exigiriam pesqui-
sas aprofundadas. A Câmara respondeu prontamente que cui-
daria de desenvolvê-las e remeteria relatório para a Corte.

Disse anteriormente que o Doutor Joaquim era o modelo de
personalidade que agia conforme regras. Ele as tinha seguras e
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as considerava como valores absolutos. Entendo que o núcleo
da conduta do doutor pode ser resumido da seguinte maneira:

1. O saber científico é fundamental para o desenvolvimento
humano. Um homem de ciência detém a verdade do co-
nhecimento técnico ao aplicá-lo com arte. Desse modo,
o doutor Joaquim venerava a biologia, a geografia, a
música, a geometria e tudo mais que era conquista da
humanidade em seu saber técnico.

2. O Império era a forma mais perfeita do saber humano por-
que respeitava os princípios da religião e se corrigia ori-
entado por esses princípios.

3. Na prática, o mundo é desigual e injusto, cabendo aos que
têm mais destinarem seus recursos para os que têm
menos, sem exigência de retribuição.

Orientado por dois eixos normativos de ação - Ciência e Jus-
tiça -, o Doutor Andrade vivia pacificamente como modelo
humano e moral e proclamava a mudança das relações pela
consciência necessária dos poderosos para a prática da mi-
sericórdia.

Pois bem. A leitura do depoimento de Joaquim de Salles é
fundamental para a compreensão da tragédia das convic-
ções do Doutor Andrade.

Em fins de 1889 tinha sido ainda uma vez eleito deputa-
do-geral, mas ao chegar a Barbacena com destino à Cor-
te foi surpreendido com a revolução republicana e os pri-
meiros atos do Governo Provisório: Separação da Igreja
e do Estado, casamento civil, cemitérios leigos. Todas es-
sas medidas anticlericais o perturbaram tão profunda-
mente, que perdeu por completo o uso da razão. Perma-
neceu os primeiros tempos da loucura internado no ma-
nicômio de Barbacena, sendo depois transferido para o
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Hospício Nacional, em seguida para o Sanatório de São
João d’el-Rei, até finalmente voltar para o Hospício Naci-
onal. (p.201)

O que se vê nesse episódio é a ruptura intolerável do padrão
que determinava a ação conforme regras que orientou toda a
vida do Doutor Andrade. O surgimento de um regime político
com o qual não poderia concordar e que mesmo assim orientaria
as ações humanas a partir dele. A República era a Besta Fera.

Porém, o primeiro  eixo de orientação das ações do doutor per-
maneceu intocável: o saber científico é fundamental para o de-
senvolvimento humano. Sua competência como médico perma-
neceu inalterada. Ouvia, diagnosticava com precisão e receitava
com segurança, sempre em latim. Monitorado por outros médi-
cos, eles se sentiam desnorteados como um “louco” tinha tão
bem preservada a ciência e o saber técnico daí decorrente!!!

Imagino Thomas Khun, com sua doutrina de paradigmas, Ralf
Linton e Abraham Kardiner com os modelos de cultura e perso-
nalidade diante do caso do Doutor Andrade...

A admiração do Serro pelo Doutor Andrade dá o maior exemplo
ao recebê-lo louco.  Em primeiro lugar, as igrejas cheias de cren-
tes fazendo promessas e rezando pela cura do médico. Em se-
guida, a notícia de que estava curado e retornaria à cidade.  “Toda
a população se agitou para o receber como herói, como um
triunfador. Foram organizadas numerosas comissões, para dife-
rentes manifestações de classe, das quais fazia parte a popula-
ção escolar” (p. 201)

Acontece que ele não chegou saudável à sua terra e Joaquim de
Salles dá depoimento insofismável:

A cinquenta metros do local onde me encontrava
pude observar a infelicidade do maior serrano vivo:
agitado, andando sem direção, olhar incerto, ges-
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tos desordenados, mas reconhecendo e chaman-
do pelos nomes pobres e pretos que acorreram
dos subúrbios e dos distritos a fim de beijarem a
mão do benfeitor. Perguntava a uns pelos pais, a
outros pelas mães, pelos filhos, pelos irmãos,
indagando se tal tinha ficado bom daquela feri-
da na perna, daquela paralisia parcial, da asma,
da bronquite crônica. E contudo estava comple-
tamente louco. (p.202-203)

Em síntese, o Doutor Andrade, mesmo em todo momento de
crise, não abandona os pobres e seus males. Interessa-se por
eles e, de alguma maneira, denuncia a ordem urbana local e
nacional. Para os pobres as sobras. Para ele, aos pobres sempre
a misericórdia, a atenção, o cuidado, mesmo que esteja só em
meio a essa luta.

Há uma narrativa quase cômica. No manicômio, pôs-se o doutor
Andrade a pintar a Igreja de Matozinhos do Serro com todo es-
mero. Do outro lado, um engenheiro interno toma de um carvão
e passa pintar uma locomotiva e a estrada de ferro. O roteiro da
estrada se alonga e o engenheiro demente determina que a es-
trada passe por cima da igreja do doutor. O diálogo exasperado
entre engenheiro e médico alcança as raias da agressão. Verda-
deiro psicodrama da história do Brasil. O engenheiro destrói a
igreja do Doutor Andrade e recebe de volta ameaças com uma
cama de metal para o esmigalhar. Foi “um deus nos acuda” no
manicômio. [No  Brasil é diferente? O valor da celebração é maior
do que o da circulação?]

Ele é também uma contestação à própria família, aos Ottoni.
Muito respeitado, sempre consultado, mas ao mesmo tempo
independente. A República o desencanta, tal como se deu com
Silva Jardim. Com a diferença de que o doutor Andrade não lu-
tou pela República, mas pela Justiça. Justiça era para ele o valor
maior e sua concepção de justiça estava na contramão dos movi-
mentos indignados com a perda monetária da Abolição e que se
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vingaram da ordem imperial. A atenção aos pobres é denúncia à
ordem urbana do Serro.

Há muito que explorar dessa figura emblemática, mas chega o
momento de comentar peripécias de outro tipo popular. O edu-
cador Chico Carangonço; Joaquim de Salles descreve a escola
desse mestre. Localizava-se nos aposentos superiores e na sala
de estudos reuniam-se os alunos com idade entre 14 e 16 anos.
O autor reconhece que os alunos aprendiam e depõe que dois
alunos, seus irmãos, foram muito bem sucedidos após se sub-
meterem aos rigores disciplinares do mestre.

Contudo, o apelido popular que o consagrou fixa as técnicas
docentes, a pedagogia infalível da violência física para impor a
iniciação à violência simbólica.

O mestre-escola, pálido e de cor terrosa, era inflexível na
disciplina. O não saber a lição implicava bolos nunca me-
nos de meia dúzia para cada lição não sabida. O mau
comportamento provocava outro castigo para o qual
Anatólio [Anatólio  era empregado da casa do mestre-
escola] concorria como cúmplice e paciente ao mesmo
tempo. Esse castigo determinava o diagnóstico daquele
homem verdadeiramente enfermo dos sistema nervoso.

Os alunos, de resto, o provocavam, pintando escorpiões
ou esculpindo-os em cera e colocando-os sobre a sua
mesa, quando acaso se ausentasse por alguns instantes,
indo ao interior da casa.

Ao voltar e vendo o carangonço sobre seus papéis, ao
lado da palmatória, perguntava quem praticara aquela
indignidade. E como ninguém se acusasse, escolhia qua-
tro, entre os quais figurava sempre o Anatólio, que se
recusava firmemente a denunciar os culpados, alegando
que não vira quem fora o autor do desrespeito.
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Ordenava então ao seu discípulo e empregado:

- Vá buscar o colchão...

Enquanto o colchão não chegava, ordenava aos três, es-
colhidos arbitrariamente, que se deitassem no chão bem
pregados uns aos outros. Daí a momentos entrava o
Anatólio trazendo na cabeça o colchão que de longe
rescendia a urina choca encharcada... Anatólio deitava-
se também  numa das extremidades, depois de ter esten-
dido a almofada sobre as barrigas dos companheiros. O
Chico Carangonço puxava então a gaveta da sua mesa e
retirava de dentro uma velha garrucha. Passeava uns dois
minutos sobre os pequenos quase asfixiados, apontan-
do-lhes a arma sobre o crânio e cantando a Marselhesa.
Todos sabiam que o Chico não a disparava; porém a cer-
teza não era absoluta por ser ele profundamente
neurastênico, quase um psicopata. Bastaria, entretanto,
aquele cheiro entranhado de urina choca para dar ao
castigo realmente uma monstruosidade sem nome. O
colchão era afinal retirado, mais umedecido do que viera,
para um dos quartos da residência do professor. (p. 177-
178)

Somente esta narrativa é suficiente para elevar o professor
Carangonço às honras de tipo popular. Ele se torna o maior exem-
plo do emprego da violência física aliada à violência simbólica.
Praticava-as em dois atos. No primeiro ato, pelas vias de fato, e
no segundo, pela encenação da ameaça. “Viva o Professor
Carangonço? Morra o Professor Carangonço?” O drama ainda não
terminou.

Mas um dia Adolfo Araújo capitaneou uma revolta. Avan-
çou contra o mestre e arrebatou-lhe a garrucha das mãos;
e, ameaçando o Anatólio na altura da testa, obrigou-o a
atirar o colchão pela sacada do sobrado. Desceram to-
dos os pequenos e compraram na venda ao lado três
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garrafas de querosene. Derramaram-no sobre o abjeto
instrumento de castigo e atearam fogo. Aos gritos de
“Morra o Chico Carangonço!” fizeram uma assuada de
todos os demônios; porém, sendo deserto o quarteirão,
o escândalo não foi grande. (p. 178)

Quais foram as repercussões?  Entenda o leitor o espírito do
tempo.

E quando as mães souberam do ocorrido foram em tur-
mas numerosas ter com o mestre, prestigiando-lhe a au-
toridade e entregando-lhe de novo os filhos, para os quais
solicitaram um castiga à altura da grande falta. Adolfo
Araújo foi o único que não voltou e dentro de uma sema-
na partia para São Paulo, a mando de seu irmão, o Dr.
José Pedro Araújo. (p. 178)

Esse episódio do mestre popular desvenda não apenas o em-
prego da violência física como parceira da violência simbólica no
Serro. É lição para o saber viver no Brasil. Ao se aproximar a
Abolição, os meios de comunicação iniciaram uma ampla cam-
panha contra o uso da palmatória nas escolas. Essa campanha
não era de graça, no meio do furacão estava a violência física
contra os escravos. Desse modo as elites proprietárias eram
educadas para compreenderem e empregarem a violência física
sobre os subalternos de maneira mais do que exemplar. Se a
escravidão se aproximava da extinção, as elites proprietárias
deveriam inventar outros recursos para perpetuarem a domina-
ção. Seria o fim da violência física, e o reino perfeito da violência
simbólica. Algum dia, nosso Brasil seria o Reino da Cocacola e do
fastfood...

Mas o Serro oferece também exemplos ímpares de tipos popu-
lares forjados na escravidão. Os oradores negros, doutores Na-
tureza. Vimo-los no Rio de Janeiro narrados por Mello Moraes
Filho, encontramo-los em São Paulo na memória Jorge Ameri-
cano, vamos nos deparar com eles em Luiz de Dario, na narrativa
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de nosso companheiro Antônio de Oliveira Mello, em Paracatu.
No Serro, eles também se fazem presentes e não são em peque-
no número.  Temos o Adão Catopê, o Adão Papudinho e o Adão
do Rosário, para começar, todos prendados em artes.

Entre os negros em razão de grandes feitos, merecem maior
atenção o Adão Papudinho e o ex-escravo Ludovino.  O Adão
Papudinho resolveu criar uma orquestra, uma “pequena filar-
mônica” no dizer de Salles.  Não deu certo. Conseguiu os instru-
mentos de acompanhamento, faltavam os principais, os de solo:
clarineta, requinta, pistom. Fracassado na música decidiu ser
“autoridade”. Visualizou que ser autoridade era ser “praça no
destacamento da cidade”. Autoridade, soldado, poder, arma na
mão. Salles mostra o cenário:

Não era raro que os soldados, quando recebiam ordem
de capturar algum criminoso de morte, voltassem tra-
zendo o cadáver do delinquente.  Estranha coincidência,
sempre era o fuzil que escapara das mãos de um deles e
detonara ao acaso, indo atingir a vítima, entrincheirada
dentro de um barracão. Os jurados também sempre re-
conheciam a fatalidade perseguidora da arma que dis-
parava à revelia do gatilho, conquanto o tiro acertasse
invariavelmente na cabeça, no coração ou seccionando a
carótida da vítima. A arma atirava por si mesma... e sem-
pre sobre pontos mortais, já se vê.

Adão Papudinho também deixou uma noite cair o seu
fuzil das mãos. (...)

A certa altura, ouviu-se uma detonação e um corpo cair
fulminado, pesadamente por terra, com uma bala bem
no centro da testa.  (p. 232-233)

Falta de sorte de Adão Papudinho é que ele foi exercer sua au-
toridade bem no centro da cidade do Serro, no Largo da Cavalha-
da.  Aí  enfureceu a multidão, soldados e delegado tiveram de
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correr do povo e o trem foi parar nas mãos do Juiz de Direito.
Resultou na demissão do delegado e os soldados desligados.
Este foi o fim da autoridade do infeliz negro.

Mas tem o Ludovino:

Cidadãos! Há muito tempo, pisávamos em terreno fofo:
hoje pisamos  em terreno sólido. Viva a República! E por-
que não devemos cuspir no prato em que comemos, Viva
Isabel, a Redentora! Viva o Imperador, magnânimo e
democrata! Viva o Marechal Manuel Deodoro da Fonse-
ca! (p. 183)

Estabeleceu-se um certo zum-zum, mas Jorge, o outro
preto, tribuno popular e hábil político, salvou a situação.

_ Cidadão! (...) Cidadãos! Há pouco mais de um ano, fes-
tejávamos a libertação dos escravos... Celebramos hoje
a libertação das almas. A Monarquia deu-nos uma liber-
dade manca. A República danos a liberdade integral.
Nada de pieguices... Viva o governo do povo, pelo povo e
para o povo! (p.183-184)

Dois negros, dois ex-escravos, dois oradores, atentos para o
momento. Um diz da confusão das mentes, outro do que con-
vém ouvir em discurso correto...

Vamos nos aproximar do Ludovino, o negro vaiado e socorrido
por outro negro astuto e atento para o que o público queria
ouvir. Ludovino era um preto forro, cria da casa dos avós do au-
tor, Joaquim de Salles.  “Era um preto limpo, metido a literato e
tribuno popular” (p.234). Isto ele aprendeu na escravidão. “Era
igualmente o orador  de todas as comemorações da Lei de 13 de
maio”.  Eis a contradição com a qual a República terá de conviver
para sempre. Celebrar o 13 de maio na República é pura contra-
dição. Mas Ludovino subia ao palanque  após desfiles pela cida-
de e proclamava anos após anos o que deveria ser fixado:
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Precisamos fixar-nos bem na ideia de que todos somos
hoje iguais perante a lei, perante a sociedade e perante
Deus! Tenho percorrido vários países – Milho Verde, São
Gonçalo, Rio do Peixe, São Sebastião das Correntes, Pa-
trocínio do Guanhães; por toda parte o sentimento de
igualdade se aninha em todos os corações e sacode to-
das as almas” (p.234)

Como bom alforriado não restou para o ilustre Ludovino mais do
que a função de vestir defuntos masculinos e velá-los. Mas era
orador e literato... É claro que percorrendo todos os países que
compunham a comarca do Serro teria outras habilitações para
garantir sua subsistência.

Belo Horizonte

A cidade, nova capital de Minas, estava em construção. Os habi-
tantes de Curral Del Rei conheceriam o quão populares eram
todos, comparados aos novos, ilustres e futuros moradores. Ter-
ra dos papudos, de figuras amareladas e sem energia, esse povo
era inconveniente à nova capital cujos palacetes encantariam os
visitantes, cronistas encomendados para elogiar a nova capital.

Alfredo Camarate é cronista desses primeiros tempos e nos ofe-
rece o primeiro tipo popular da nova capital em construção.

É um funcionário público, convencido de seus deveres; horário
de dormir, horário de acordar, horário de comparecer ao traba-
lho e assinar o ponto. O servidor do relógio. Camarate narra a
indignação desse servidor do relógio na oportunidade em que
vem a falecer um vizinho de sua residência. O sol desaparece, as
estrelas brilham, a noite entra. As horas passam. Alta noite, co-
meçam os cânticos de velório sem trégua para o repouso do
nobre funcionário. Com tamanha algazarra para celebrar e be-
ber o defunto, o funcionário não pode dormir. Indignado, veste-
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se novamente, vai à rua, procura a “autoridade” de Sabará e
reclama. Autoridade que se preza atende às reclamações. Diri-
ge-se à casa do defunto para cumprir de má vontade à reclama-
ção. Pede para os presentes maneirarem o ritual da morte e se
retira com o dever cumprido. Em seguida, retorna o mesmo ruí-
do de cânticos e conversas.

A indignação do funcionário narrada por Alfredo Camarate ofe-
rece-nos a dimensão dos tipos populares. Parece que os confli-
tos estavam anunciados e encerrados nesse episódio. Como ci-
dade dos funcionários, Belo Horizonte seria a capital da ordem.
Tão bem ordenada que dispensaria os trabalhadores tão logo
fosse inaugurada. Não foi bem assim. Belo Horizonte tornou-se
uma cidade que cresceu da periferia para o centro e teve como
espaço emblemático em seus primeiros dias a “Favela da
Papuda”.

Os agentes organizadores da cidade pretenderam dar ordem para
tudo. A indigência cadastrada deveria ter certificado público e,
ao comparecer à rua para esmolar, exibir a carteira de “mendi-
go” com a finalidade de não iludir a caridade pública.

Com tamanha ordem, Belo Horizonte, será espaço ideal para
manifestação de tipos populares.

O Jornalista Oswaldo Amorim publicou uma crônica no Diário de
Minas no ano de 1958 com o título “Os tipos populares desapare-
ceram quando os arranha-céus começaram”. [Belo Horizonte, 14
de fevereiro de 1958]

Nessa crônica o autor enumera alguns tipos populares de Belo
Horizonte, profetizando seu fim determinado pela nova
fisionomia da capital:

Quantas figuras curiosas já encheram toda uma época
de Belo Horizonte. Até há alguns anos atrás, ainda havia
alguns remanescentes. Mas já não eram os mesmos nem
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tão pitorescos como os de outrora. Na variada galeria de
tipos populares da capital: Jaburu, Mané das Moças,
Muquirana, Chico Bispo, General Tiradentes e Marieta.
Essas figuras exóticas permanecem vivas ainda na lem-
branças de muitos. Nesta reportagem procuraremos evo-
car alguns desses estranhos exemplares de uma fauna
extinta. Os saudosistas, pelos menos, gostarão de ler algo
sobre eles.

Engano do autor, os tipos populares continuaram se manifes-
tando na cidade, assumindo novas faces e algumas vezes invisí-
veis para a multidão que se adensava. Dentre eles, o mais louva-
do e o mais admirado foi Geraldo Boi – Geraldo Araújo Fernandes.
Geraldo inspirou o romancista Fernando Sabino a escrever o
Grande Mentecapto. Quase invisível na cidade, Geraldo era ple-
namente visível nos espaços da UFMG, especialmente na Facul-
dade de Filosofia e,  depois, na Reitoria da UFMG, onde compa-
recia quinzenalmente.

Nas instalações da Faculdade de Filosofia, Geraldo permanecia
dia e noite. Às vezes pernoitava ali mesmo. Sempre trajando
terno com blusa cinza, trazia sob os braços um maço de jornais
os quais lia atentamente na biblioteca. A biblioteca lhe servia
para inúmeras utilidades. Ler, escrever e deixar os objetos caí-
rem inadvertidamente para contemplar as pernas das moças.

Geraldo era pessoa de elevada instrução e havia frequentado o
curso de Letras nas instalações da antiga Faculdade, quando ela
se localizava em pleno centro de Belo Horizonte, nos andares
superiores do Edifício Acaica, localizado em frente à Igreja de
São José, local de grandes manifestações populares. Geraldo,
porém, não se sentia povo, mas um grande erudito. Sua peripé-
cia se devia ao fato de, após cumprir todas as disciplinas da gra-
duação, a Congregação ter-lhe negado o merecido canudo de
papel. Sem diploma, Geraldo permaneceu na faculdade aguar-
dando a conclusão do curso até morrer aos setenta e poucos
anos.
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Na Faculdade, Geraldo contava com seus mecenas. Ele os elegia
para contribuírem para o seu sustento. O principal deles era o
professor Rubens Costa Romanelli. No ano de 1969, o professor
Romanelli foi designado pelo reitor para se tornar Diretor Exe-
cutivo do Conselho de Extensão. Geraldo passou a contar com
dois endereços. O da Faculdade e o da Reitoria. Na Reitoria, a
cada quinze dias, o professor Romanelli era visitado para dar a
contribuição necessária do Geraldo. Geraldo promoveu uma lis-
ta de ilustres beneméritos e fazia questão que todos os contri-
buintes não lhe oferecessem donativos exorbitantes. Algo equi-
valente a R$ 15,00 reais em moeda atual. Ele entendia ser uma
honra contribuir para seu sustento. Na Reitoria, enquanto aguar-
dava o atendimento do professor solicitava à secretária forne-
cer-lhe alguns papéis para rascunho. Perguntado sobre a utili-
dade, respondeu: - Eu tenho escrito muitos romances. Já tenho
cinco concluídos. Interrogado sobre o enredo dos romances, res-
pondeu: - o Primeiro é a história de uma mulher que ama com
toda paixão um jovem. Após anos dedicada a esse amor, ele a
abandona e ela nunca mais o encontra. O segundo é a história de
uma moça que ama com toda paixão a um jovem. Dedica-lhe um
amor sem reservas. Ele parte para longe e ela jamais terá notíci-
as dele. Assim o enredo dos cinco romances.

Certo de frequentar o ambiente adequado na Reitoria, resolveu
estender o benefício a outros dignos voluntários. Isto acontecia,
não apenas no campus da Universidade. Geraldo era admirado
por muitos professores de outras faculdades. Na escola de Di-
reito tinha como admirador maior o professor Edgard da Mata
Machado. Esse professor certa vez, ofereceu ao Geraldo as ins-
talações da própria casa. Geraldo para lá se mudou e permane-
ceu por alguns dias. Depois desapareceu. O Edgar ao encontrá-
lo na rua, perguntou: - Geraldo, você deixou minha casa e nem
se despediu. Geraldo prontamente respondeu: - Não estavam
trocando a roupa de minha cama.
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Na faculdade, muitas alunas se valiam de seus conhecimentos
para encomendar-lhe trabalhos acadêmicos de latim, de forma-
ção da língua portuguesa ou de grego, coisa que Geraldo fazia
com elevada competência.

No final dos anos 70 ou início dos 80, Geraldo deixou o mundo.
Eu o vi pela última vez, sem brilho, sem luz, na rua dos Carijós,
esquina com avenida Paraná. Decorrido um ano de seu faleci-
mento, o jornal dos servidores da UFMG publicou um longo arti-
go em memória ao Geraldo: “Um ano sem o Grande Mentecap-
to”.

Lambreta foi outro tipo popular de Belo Horizonte que serviu à
causa estudantil. Nas passeatas de protesto dos anos de 1964
até o início dos anos de 1970, Lambreta era o para raio  aos
cassetetes da polícia. Lambreta marchava junto com  passeatas,
subvertendo a ordem. Se ela apanhasse, sofreria a repressão
sem razão. Até que a própria polícia inteligentemente a reco-
lheu ao abrigo de loucos.

O recolhimento de Lambreta é exemplar para explicar o sumiço
de tipos populares nos espaços urbanos. Certa Assistência Soci-
al os retira da rua para não ouvir a verdade de sua pregação.

Inúmeros tipos populares continuaram animando as ruas dos
espaços centrais de Belo Horizonte e mereceram atenção da
imprensa. Nosso companheiro Carlos Felipe deu atenção a mui-
tos deles como noticiou há poucos anos o emblemático Conde
Bela Morte. Esse conde residia nas proximidades do Batalhão de
Guardas no  bairro Santa Efigênia e era músico da Polícia Militar.
Tornou-se barbeiro e tinha como clientela, entre outros, a vizi-
nhança de militares. Como barbeiro criou a “Barbearia Bela Mor-
te”. Poeta, publicou um livro muito elogiado: Rosas de meu al-
tar. Saul Martins, um dos fundadores da Comissão Mineira de
Folclore, teceu à obra rasgados elogios. Ora, para as rosas de
“meu altar” se converterem em rosas de minha urna bastava um
pequeno salto nas figuras de estilo. Surge daí o Conde Bela Mor-
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te com novo livro de poemas em louvor à morte A dança dos
espectros. A imprensa nacional lhe dedicou atenção especial. A
Revista O Cruzeiro  destacou-lhe a personalidade em repetidas
edições. Mudou-se para o Rio de Janeiro, nos anos 80 e ali fale-
ceu no ano de 2013.

Porém, até os dias atuais, Belo Horizonte não se encontra isenta
desses pregadores, nem mesmo eles se diluíram na memória
popular.

Há poucos dias, foi publicada uma obra em que se apresenta um
grande tipo popular que empolgou as áreas do Hipercentro com
seu discurso silencioso.

Os autores deram à obra o título de ONEGRODORIEUVILELA.
Dorieu Videla, como o denominam os autores, chamou a aten-
ção de moradores e transeuntes que percorriam ruas e avenidas
a partir da Praça da Liberdade, até o Parque Municipal e pela
Avenida Brasil até a Praça da Santa Casa – Praça Doutor Lucas
Machado. Incomodava alguns, talvez a maioria dos que aceitam
a invisibilidade da multidão solitária, chamava a atenção de ou-
tros com desprezo, de outros, com admiração e dos encarrega-
dos de zelar pela limpeza moral da cidade – os da “assistência
sem atenção social”.

Os maiores admiradores de Dorieu foram os técnicos do PLAMBEL
– Planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte –
autarquia onde trabalhavam urbanistas, arquitetos, sociólogos,
engenheiros, advogados, geógrafos, desenhistas, motoristas,
burocratas em geral. Inúmeras pessoas do Plambel passaram a
acompanhar os feitos de Dorieu. O moço se revelava poeta das
calçadas, dos muros, das paredes. Dominava a escrita em
caracteres de letras de forma preferidas por arquitetos e urba-
nistas e a arte figurativa. Enfeitava as ruas como se as preparas-
se para procissão.
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Manoel Teixeira – arquiteto-urbanista – e Edésio Fernandes –
jurista -, puseram-se a acompanhar os passos de Dorieu. Manoel,
com a máquina fotográfica e Edésio com a curiosidade de artista
sensível. Muitas conversas se desenvolveram entre técnicos
empenhados no saber viver na cidade, na metrópole. Edésio e
Manoel queriam conversar com o moço sábio. Ele não respon-
dia. Até que um dia lhe ofereceram uma caixa de giz e ouviram:
“Muito obrigado”. Foi quase tudo. Outra vez, ele lhes solicitou
um cigarro. Foi a maior aproximação obtida.

Os atenciosos pesquisadores da vida urbana descobriram a “casa”
de Dorieu; era um abrigo embaixo de uma janela do Instituto de
Educação do Estado de Minas Gerais. Com registros fotográficos
e a memória persistente da passagem desse artista pela cidade,
Edésio decidiu convidar, uma roda seleta de artistas, poetas,
companheiros de trabalho, psiquiatras, psicanalistas e admira-
dores para participarem da obra ONEGRODORIEUVILELA a qual
foi lançada em cerimônia em que  compareceram centenas de
estudiosos que esgotaram num instante toda a edição.

Ver Dorieu como lição do saber viver na cidade, numa metrópo-
le, é lição permanente.

Fixo: é poeta, domina a arte popular figurativa, tem sua casa sob
as sombras do Instituto de Educação. Comunica-se em silêncio.
Sua palavra é escrita, suas representações são marcadas pelo
giz, brilham um momento e desaparecem. Sintetizam plenamen-
te o saber viver na metrópole. Tudo é passageiro. Nada perma-
nece. Na obra, alguns autores lembram-se de Bispo do Rosário e
da Psicanalista Junguiana Nize da Silveira. Dorieu é desafio à
Psicanálise, é desafio a tudo.

Comentei, anteriormente o caso do Doutor Joaquim Vieira de
Andrade. No manicômio, passava o tempo desenhando a lápis
nas paredes a igreja de Matozinhos do Serro. Do outro lado, um
engenheiro também “maluco” desenhava locomotivas e trilhos
que atropelavam a igreja. Temos em Dorieu e nos manicômios
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exemplos nítidos dos desafios à análise. Não há espaço para
sobrediscurso. Há um discurso único, exclusivo e solitário. Ele
se presta apenas para cada admirador elaborar o próprio discur-
so. Mais nada. Algum psicanalista pode dizer que há acting-out
nessas peripécias. Será?

Dorieu diz para todo mundo: a cidade deve-se preparar para a
procissão. Eu sou um educador! Será essa sua pregação. Edésio e
Manoel viram nesse homem o manifesto: A Dor e Eu! Eu li: A Dor
e EU Vivo Dela!

O tipo popular é assim, ele se dá inteiro em cada pedaço de si
mesmo para a imaginação dos outros. Não presta para ser anali-
sado porque seu discurso é a nossa vida.

Há muito que falar de tipos populares. Temos Dona Olímpia em
Outro Preto, Nha Chica, em Baependi, Seá Reginalda, em
Curvelo, Padre Vitor em Três Pontas e haja oportunidade para
enumerar os tipos que sintetizam o saber viver em cada cidade
de Minas Gerais.

Ser autoridade ou viver a santidade são desafios que esses tipos
nos impõem.

A obra do coronel José Satys Rodrigues Valle, publicada com
apresentação do folclorista Saul Martins, é exemplo da saga de
se tornar “autoridade”. Sua excelência o cabo”[Belo Horizonte: o
autor, 1971]  é lição dos inúmeros papéis vividos pelos cabos da
polícia militar de Minas Gerais para desconhecerem a condição
que determina o lugar da autoridade. Cabo sacristão, cabo juiz,
cabo pastor, cabo seresteiro, cabo politiqueiro, cabo justiceiro.

Para os homens, ser autoridade é assentar praça. A condição de
negro abre para eles esse caminho. Há outro contudo, muito
mais árduo. É tornar-se sacerdote. Todos os negros do século XIX
que alcançaram o sacerdócio  e se tornaram objeto da devoção
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popular mereceram elogios pela marca de santidade. Foram li-
teralmente sacrificados e permaneceram em silêncio.

Da parte das mulheres as grandes mulheres populares também
alcançaram as glórias da popularidade pela santidade de que
são exemplos Nhá Chica e Seá Reginalda.

A atenção para os tipos populares abre sendas incalculáveis para
a pesquisa. Defendo que a atenção para os tipos populares é o
caminho mais curto para revelar a estrutura das relações sociais
de uma formação social: “eu era orando assim, bem que inocen-
te de um povo inteiro o intérprete inconsciente”.

Para finalizar este artigo dedico a última seção a um tipo popular
de minha terra – Gouveia.

Gouveia, um tipo popular emblemático

Quando criança, chamaram-me a atenção os toques dos sinos da
matriz e da igreja do Rosário, especialmente os dobres fúne-
bres. Logo que conheci Diamantina, aos seis anos de idade, o
contraste também se aprofundou, o dobre da igreja de Santa
Izabel da Santa Casa, onde uma carroça levava ao cemitério sem
acompanhamento os pobres desvalidos, e os dobres solenes da
catedral. Porém, o contraste de Gouveia foi mais insistente e
perguntei a minhas tias: “por quem os sinos dobram!”. Elas sábi-
as conhecedoras do saber viver em Gouveia, deram a resposta
na ponta da língua:

- O sino da matriz dobra para os irmãos do Santíssimo. O
da igreja do Rosário para quem não é irmão do
Santíssimo.

Minha avó paterna estava velhinha e, então, perguntei?

- E quando vovó morrer, qual o sino que vai dobrar para
ela?
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- O da matriz, porque seu pai é irmão do Santíssimo.

Estava demarcada toda a ordem social de Gouveia: Irmãos e não
irmãos do Santíssimo.

Pois bem. Vovó morreu, o sino da matriz dobrou para ela, seu
corpo foi levado à encomendação na matriz e seguiu para o ce-
mitério onde o sacristão lhe reservara o túmulo – não comprado
– onde já repousava um filho falecido vítima do garimpo, e seu
esposo falecido há doze anos.

Não se passaram três meses, faleceu a irmã de vovó. Foi a vez do
sino da Igreja do Rosário dobrar. Não houve encomendação na
igreja e o corpo seguiu direto para o cemitério sem cova que lhe
guardasse a lembrança.

Nessa mesma época surge em Gouveia um moço negro, forte,
asseado e trabalhador. Esse moço se aproveita de um lapa nas
proximidades da capela de Nossa Senhora das Dores e ali eleva
uma casa de um cômodo só, onde coloca três esteiras de talo de
bananeira trançado, junta algumas pedras para servir de fogão e
cobre inicialmente o teto com folhas de piteira.

Nesse palacete abriga a velha mãe, dona Madalena, e uma irmã
paralítica – talvez com paralisia cerebral – de nome Dejanira.
Nome do moço? Feliziano! Belo nome, muitos sonhos de mãe.

Feliziano frequentava a igreja, a matriz, sempre de terno branco
e mostrava-se devoto bem iniciado na Congregação Mariana. A
fita azul de congregado denunciava a singularidade. Não havia
em Gouveia essa associação.

Devoto, Feliziano solicitava aos padres o obséquio de irem à sua
casa em todas as primeiras sextas feiras do mês para levarem a
comunhão para sua mãe e sua irmã.

Foi assim que conheci Feliziano. Eu ajudava o padre e ia com ele
à bela acomodação inventada pelo filho dedicado.
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Feliziano nascera em Gouveia por volta de 1908, aparentava
menos de trinta anos em 1950. Prendado por força hercúlea tra-
balhava como um mouro. Não descansava. Isto não lhe valeu
nada que lhe possibilitasse melhorar as instalações da moradia.
Mas trabalhava, trabalhava.

Havia um senhor, hábil em decifrar desejos. Esse senhor residia
nas proximidades da igreja do Rosário e decidiu explorar até a
última gota a força de trabalho do feliz Feliziano. A moeda en-
contrada foi de seduzi-lo a mais trabalho apontando-lhe a neta
mais bonita, no início da adolescência, afirmando que ela estava
apaixonada pelo Belo Feliziano.

Feliziano se desdobrou em trabalho e passou a ser objeto de
chacota até que descobriu a síntese do viver em Gouveia:

- Aqui, preto e pobre não têm valor!

Este passou a ser seu grito constante. Juntamente com o grito, a
persistência no trabalho incansável. Jamais depender de qual-
quer ato de caridade. Assim Feliziano levou a vida. Vagava sozi-
nho pelos campos, cozinhava usando pneus velhos como com-
bustível, vestia-se miseravelmente. Doía vê-lo em sua sina de
resistência.

Em outubro do ano 2001, Feliziano partiu desta para muito me-
lhor. “Desceu aos infernos e ao terceiro dia ressurgiu dos mor-
tos”.

Passados alguns meses, visitei o cemitério de Gouveia e vi, ad-
mirado, um mausoléu erguido em louvor a Feliziano com esta
inscrição:

Feliziano, o cidadão da Gouveia.

A longa pregação de Feliziano tornou-o eterno tipo popular. Em
vida foi fotografado, algumas dessas fotografias se converteram
em pôster para decorarem casas comerciais. O Lar dos Idosos



121

“São Vicente de Paulo” entronizou um retrato a óleo de Feliziano
para adornar a sala nobre.  A casa de Cultura da Prefeitura Muni-
cipal embelezou seu espaço com mais uma pintura a óleo de
Feliziano.

Recentemente, Feliziano vem sendo celebrado na internet.

Uma postagem sem maiores comentários do retrato de Feliziano
rendeu imediatamente dezenas de compartilhamentos – 98 - ,
centenas de curtidas e comentários. Outra postagem teve mul-
tiplicados os compartilhamentos, comentários e curtidas.

- Esse eu lembro da minha época

- Tudo que pudermos escrever sobre Feliziano é pouco. Ele pade-
cia da “Síndrome do Menino Jesus”: o que não é outra coisa que
brincar de fazer milagres na infância e ter reservada para si mes-
mo a cruz para ser suspenso entre o céu e a terra na idade adulta
ao pregar verdades que o povo recusa. Feliziano ressuscitado é
lição para toda a Gouveia.

- Lembro—me dele passando em frente nossa casa, carregando
pesadíssimos feixes de bambu. Foi muito explorado, o coitado.

- Lembro-me de quando íamos passar férias e coroamos dele
pois falavam que ele ia

- Nos pega é coloca no saco saudades

- Nossa. Lembro demais dele.

- Ò saudade viu

- Este faz parte da historia da Gouveia

- Saudade de Feliziano !!!

- Como esquecer desse ser tao bondoso
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- gente tomei um susto morria de medo desse homem quando eu
era pequena , tadinho ele não mexia com ninguém mas mesmo
assim tínhamos medo .

- OLha ele me traz muitas lembraças tambem kkkkk 

- Saudades.

- Todos gouveianos lembram deste cidadão 

-  Este homem e uma lenda

- Uma história um que ninguém descobriu:

- O centenário de Gouveia

- Conheci o Feliciano quando morei em Gouveia era criança. O Sr.
Feliciano ia na casa da minha tia Conceição, onde ela lhe dava
uma refeição.

- Excelente lembrança Afranio! !!

- Era um ser inofensivo sempre me convidava pre eu ir comer
um franguinho com cebolinha mas nunca ele pode fazer .que
ela descanse em paz junto sos nossos querido que se encontra
no outro plano.

- mostra essa foto pra mãe.

- Me lembro dele que deus o tenha

-  Kkk estava mais mãe lembrando dele esta semana acredita?

- Sério? Noooh vei eu tinha móh medo dele.. 

- Faz parte da história de Gouveia.

- Me lembro. Tocavam terror na gente dizendo q ele ia pegar
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- Em Diamantina era o Barba Russa quem fazia medo nas crianças.
Kkkkkk

- Muito bacana

- Gente finíssima esse aí.

-  Lembro-me muito bem dele pelas ruas de Gouveia. Lembro-me
também de Julinho Melado e da Aninha Caduca.

-  Lembro tambem do homem que vivia chamando por Juscelino
Kubtschet. Acho que é João baiano.

- linda foto.....ele fez parte da minha infância e era muito amigo
do meu avô. Alguém saberia a historia dele?

- Linda foto! Faz parte da missa história! das nossas vidas!

- Ele era uma graça, deixou saudades!!!

- Eterno feliziano

- Alguém sabe com quantos anos ele morreu?

- Lembro dele..grand homem

-  Nossa lembro dele quando criança. Mãe que arrumou ele para

velar.

Em 31 março 2014 Ivanete Pereira postou copia de foto de
Feliziano e obteve 127 compartilhamentos

- Muitas saudades

- Quantas saudades de feliziana
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- Muita saudade

- Saudoso feliziano

- este era guerreiro saudades

- E aquele Feliciano andarilho de Gouveia?

- Sim

No natal de 2014 publiquei no face book a seguinte mensagem:

Natal! Natal! II

Natal traz para minha meditação duas mensagens: dádivas, pre-
sentes e cruz, sofrimento. O espírito da dádiva é a síntese do
natal e, exatamente por isso, nos indignamos, por alguns ins-
tantes com a presença do sofrimento – o mal. Abrimos nossas
portas com prazer para gratificar os profissionais da limpeza ur-
bana – antes eles se chamavam lixeiros -, jogamos níqueis nas
caixinhas de natal dos que nos atendem no comércio, prazerosos
ajuntamos roupas usadas, brinquedos velhos e doamos às cam-
panhas beneficentes, doamos alimentos às campanhas de “Na-
tal sem fome”. Enfim, respondemos aos apelos à prodigalidade.
Passado o período desse espírito de prodigalidade, a criança se
transforma em moleque, pivete, o mendigo em sem-vergonha,
o andante na calçada em vagabundo. 

Chamam-me especialmente a atenção os capítulos que, regra
geral, os autores de história local reservam para o que denomi-
nam de “Tipos Populares”. Quem são eles? São os chamados
“Folclóricos”. Objeto de riso, sem direito ao riso. Xingam, jogam
pedra, invertem a interpretação dos códigos sociais. Na época
de natal, alguns deles são objeto de cuidados de assistentes
sociais. Conduzidos a abrigos, recebem sabonete para se lava-
rem, são presenteados com roupa nova – velha de doações -,
sentam-se à mesa para o banquete. No dia seguinte, apupos,
risos, comédias. Dádiva e Cruz.
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Eu vejo nesses tipos populares, folclóricos, o Menino Jesus. Alô
psicólogos! Copiem: síndrome do Menino Jesus. Os tipos popu-
lares, chamem-se Geraldo Boi, Lambreta ou Ventura, são meni-
nos-jesus dando o testemunho do que é nascer como filho de
Deus. O destino é a cruz.

Vejo uma estrela. Sou um daqueles pastores que recebem a
mensagem dos anjos em revoada. “Vinde e adoremos”. Vejo esse
menino Jesus em Feliziano. Feliziano nasceu em um lugar qual-
quer do Vale do Jequitinhonha. Jovem, com aproximadamente
26 a 28 anos, deixou o deserto e apareceu para a vida pública.
Chegou a Gouveia – minha terra Natal. Trazia uma mãe – sua
Maria - envelhecida e uma irmã paralítica. Forte, encarava os
trabalhos mais árduos. Força hercúlea, suportava sozinho toras
de madeira, sem ajuda. Construiu casa no meio da lapa. Tal qual
o pobre João do poema francês, frequentava diariamente a igreja
e “pour toute priére Il repetait: Seigner, voici Feliziano devant
vous”. À mãe já combalida e à irmã incapacitada solicitava ajuda
do padre para lhes ministrar o sacramento, o santo viático. Após
a morte de ambas, eis Feliziano visto apenas como força de tra-
balho. O Sermão da Montanha se resume nesses dizeres profé-
ticos que guardei e repeti inúmeras vezes para Gouveia: “Aqui,
preto e pobre não têm valor”. 

Maltrapilho, apenas com sua força de trabalho, de trabalho for-
çado, Feliziano viveu algo como 80 anos. Dispensou qualquer
ajuda até mesmo da conferência São Vicente de Paulo. Morreu
em outubro de 2001. A mensagem deste Jesus adorável calou
fundo. O asilo de São Vicente entronizou na sala nobre um qua-
dro a óleo de Feliziano, na Casa de Cultura, um retrato de
Feliziano, em estabelecimentos comerciais, pôsteres de
Feliziano e no cemitério a população lhe ergueu um mausoléu
com esta inscrição na lápide: “Feliziano, o cidadão da Gouveia”. 

Vinde e adoremos.
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- Lindíssimo texto...que delícia recordar do Feliziano através da
sua história real, com referências familiares e com suas caracte-
rísticas singulares. Para mim, uma criança na década de 80, ele
era o tal”Homem do Saco” do imaginário infantil...Agora sim,
em tempo, uma correção na minha memória afetiva: “Feliziano
é humano, Feliziano tem alma”!

- Lembrança boa!! Adorava quando ele vinha aqui em casa e
tomava café. Tinha uma casa aqui no Bairro São Lucas que o
Feliziano adorava vir, contava até casos... Casa de Dona Rita e
Seu Tião Marques, lembra, Shirlem Dupim? Belo texto e perfeita
descrição desta figura de Gouveia, José Moreira de Souza!!!
Louvável!!!

- Professor, cada vez que leio um texto seu, fico mais encanta-
da! Um jeito único de ver os fatos de interpretar cada realida-
de... Pessoas como o Senhor são tão especiais que deveriam
estar numa Academia Brasileira de Letras ou algo assim... Mas,
egoisticamente, quero tê-lo aqui mais acessível, perto de mim
para que eu possa me encantar cada dia mais com sua cultura
inigualável!

- Lágrima doce pelo texto profundo e real.memória
afetiva,visual,saudade do tempo em que trombava com
feliziano,ali na Rua da Dores,na casa de Sá Madalena,e eu não
conhecia, de fato ,esse filho amado de Deus.Ele existiu,não é só
alusões,quadros nas paredes.Parabéns,Zé,pela seriedade do
que disse.Feliz Natal com a família.Abração.

- Bom dia, Moreira! Lindo texto! Receba meu abraço carinhoso
pelo Natal, um abraço especial para Adélia. Que o Menino-
Deus seja sempre o Guia dessa querida família. Que 2013 seja
pleno em alegrias e realizações.

- Zé de Flora,meu companheiro da AFAGO, simplesmente
fantástico,sem comentários,ou melhor dizendo,merece todos



127

os nossos comentarios. Um grande abraço,nosso querido Jose
Moreira.

- Quanta sensibilidade neste texto. Sentir o Menino Jesus nos
tipos populares, nos descamisados, nos famintos de pão e de
carinho, esse sim é o verdadeiro sentido do Natal. Perola de
Literatura, o texto faz jus à capacidade do sociólogo José
Moreira de Souza que como disse Graça deveria estar na
Academia Brasileira de Letras. Parabéns, Professor Moreira!

- Não sou antigo no facebook. Li você no Boletim e depois nos
livros que consegui. Encontrei esta pérola sua agora. Gouveia é
contraditória. É um livro cujas páginas você deve ler sem
lembrar da página anterior nem prever a seguinte. Para
conhecê-la tem de vivê-la por dentro, mas, para sentí-la, tem
de vê-la de longe. Eu estou mais para sentí-la. Entender é difícil.
Mas seus casos e opiniões está me ajudando.
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TIPOS POPULARES DE PIRAPORA*

Dóris Álvares

CABURÉ:

Sua mania era apanhar latas velhas e papel nas caixas de
lixo.Gostava de fazer discurso à porta de sua casa, dirigindo-se
às pessoas de influência política na cidade.

HENRIQUE MUQUIRANA:

Moreno e velho, usava cavanhaque. Andava bem
vestido, de bengala, e trazia sempre um jornal debaixo do
braço. Quando o chamavam de “Henrique Muquirana”,
adquiria um ar de importância, como se tomasse aquilo por
elogio.

BÔBO LELÉU:

Era um tolo gordo e baixo que ficava andando pelas ruas.
Não reagia se o insultassem e era mudo, pedindo esmolas
através de mímica.

TERTA DOIDA:

Baixa e magra, trabalhava torrando café e não
incomodava a ninguém. Andava sempre limpa e só se
enfurecia se a chamassem de “Peteca”.

JOANA COCÃO:

Era preta e baixa. Ficava nervosa quando alguém
mandava que ela fosse catar café em São Paulo.
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ROBÔBO:

Seu nome era Rodolfo. Branco, baixinho e magro,
trabalhava fazendo mandados em resistências da cidade.
Quando passava pelas ruas, o que o enfurecia era ver a
meninada fazer-lhe sinal com os dedos em xis.

PACÍFICO:

Andava sempre assobiando, muito sujo e descalço, um
chapéu enterrado sobre os olhos semi-fechados. Trazia uma
capanga a tiracolo; sem permitir que alguém soubesse o que
ela continha. Gostava de enganar a todos prometendo cana,
bezerro e requeijão, afirmando que já ia buscá-los na Fazenda
da “ Chapada”. Ficava nervoso, quando a meninada o chamava
de “ Bendengó-Três-Calças-Cheira-Cheira”.

PEDRO-BABÃO:

Era também conhecido como “Mão-Que-Aperta”, devido
a um defeito nas mãos que se mantinham sempre fechadas.
Apesar disso, gostava que lhe pagassem para dar cambalhotas
no meio da rua, no que era perito.

ANGU-SEM-SAL:

Seu apelido veio do fato de ser ele muito branco,
desengonçado e de voz fina. Guiava a mãe que era cega. Hoje,
sozinho, ainda pede esmolas pelas ruas, com a criançada a
gritar-lhe: “Angu-sem-sal!”.
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EVA DE MELO VIANA:

Impressionou-se de ser a mulher do Governador Melo
Viana e possuir todas as riquezas da cidade, como também a
casa comercial do Sr. Felipe Sampaio ----- “A Primavera” - as
casas dos Nascimento e as Fazendas dos Mascarenhas. Quando
lhe diziam que tudo aquilo lhe pertencia, punha-se a cantar:

          “O meu boi morreu,

Que será de mim?

Manda buscar outro, morena

Lá no Piauí.”

Mas ficava furiosa quando lhe diziam:  “Eva, Melo Viana
morreu.”

JACAREPAGUÁ:

Velho, baixinho, queimado pelo sol, andava andrajos
pelas ruas, curvado sob as sacolas que trazia penduradas aos
ombros, onde ele colocava a tudo quanto encontrava em
caixotes de lixo, principalmente latas velhas e papel.
Enfurecia-se, quando alguém lhe gritava ao passar: “Oh!
Paguá”...

MARTIM MISQUIM:

Era um verdadeiro artista na imitação das imagens da
igreja, artistas de cinema, professores do Ginásio S. João Batista,
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onde trabalhava fazendo a limpeza do quintal. Gostava de
cantar músicas de sua própria autoria, cujas letras não tinham
nexo.

BERNARDINO SOLDADO:

Era um negro alto e corpulento, gago, que pertencia ao
Destacamento de Polícia da cidade. Era respeitado por todos,
principalmente pelas crianças, pelo fato de ser soldado. Estava
sempre lendo um jornal de cabeça para baixo, e chamava a todos
de “meu bem”. Sua mania era zelar com bastante exagero, pela
limpeza das ruas da cidade e também pelos jardins públicos.

JOANA TANTAN:

Negra, velha, de saia comprida e rodada, andava de porta
em porta pedindo esmolas. Se alguém lhe mostrava uma
vassoura, pedindo-lhe que varresse o quintal, ela saía
imediatamente, xingando o dono da casa entre resmungos. Mas
onde lhe ofereciam esmolas, ela se punha a dançar. Passava o
ano inteiro encomendando a todos: cinco metros de “americano”
e cinco metros de riscado vermelho, como presente de Natal.

CHICO BINGA:

Era irmão de Joana Tantan, conhecido também como “PAI
DANCÊ”. Pedia esmola e gostava de dançar arrastando os pés.
Após exibir sua dança, dizia para a garotada que o rodeava: “
Agora vai chamá o pai d’ancê prá dá uma ismola pro pobre véio.”
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JOAQUIM PESCOÇÃO:

É também irmão de Joana Tantan. Quando mais moço,
ajudava a tocar engenho na Fazenda “Coqueiro”, mas passava
mais tempo pedindo esmolas, atormentado pela criançada que,
ao ver-lhe o pescoço tão comprido, gritava-lhe: “Olha o Joaquim
Pescoção!” Ele então se enfurecia e, entre palavras
pornográficas, atirava pedras em quem o insultava. Hoje, já muito
velho e doente, suas andanças constituem em escolher
determinadas residências, onde passa quase o dia inteiro, quieto
e calado, no fundo do quintal.

CULA:

É a testemunha ocular de todos os acontecimentos da
cidade, onde houver aglomerações. Camelôs, prisões, brigas,
acidentes, nada disso se passa sem a presença desse mulato
tolo, quase mudo, mas sempre alegre. Antigamente ele tinha
por mania ser o recepcionista do Aeroporto. Assim que se descia
a bagagem de um taxi aéreo, que ali estivesse à espera e fazia
questão de vir para o centro da cidade em companhia do
passageiro.

BATUTA:

Seu nome é Miguel. É também conhecido pelo apelido de
“Porco”. Semi-paralítico, anda apoiado em um cabo de vassoura.
Hoje vive dias mais tranquilos abrigado na “Vila Odete Valadares”,

mas no tempo de suas andanças pelas ruas, estava

constantemente agitado, nervoso, com a garotada a insultá-lo

gritando-lhe apelidos. Sua mania é ser proprietário do navio de
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vapor “Engenheiro Halfeld”, onde antigamente fazia questão de
viajar.

MANÉ BOCÃO:

Ainda hoje vive entre nós esse negro de boca enorme,
andar lento e arrastado, um sorriso sempre aberto para os que
passam por ele. Anda sempre limpo, calçado e de chapéu. Gosta
de acompanhar procissões e pertence à “Liga Católica Jesus-
Maria-José”. Trabalha em serviços de limpeza de quintais e
antigamente também cortava lenha. Fica furioso se o chamam
de “Bôca-de-Garagem”. Gosta de que lhe deem atenção para
uma prosa, mas pouco se compreende do que diz, devido à sua
dificuldade de articular as palavras.

MARIA-CHEIRA-HOMEM:

É uma mulata de roupas compridas e sujas, que anda
sempre acompanhada de um bando de cães.Vive em constantes
escândalos pelas ruas, dizendo pornografias, pois há sempre
alguém a insultá-la, gritando-lhe o apelido.

CAREQUINHA COMEDOR DE PNEU:

Trabalhava em uma oficina de consertos de pneus, de onde
lhe veio a alcunha. Por onde passava a meninada lhe gritava o
apelido, como se cantasse. Às vezes, para insultá-lo, bastava
que assobiassem ritmadamente. Ele se enfurecia, reconhecendo
tratar-se de “Carequinha-Comedor-de-Pneu”. Perambulando
pelas ruas, estava sempre tocando uma pequena flauta.
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SINHARINHA:

Suja e despenteada, sua mania é queimar papel na rua, ou
então passar a noite chutando uma latinha, perturbando sempre
o sono dos moradores.

JÚLIA DOIDA:

Uma preta já bem velha, de andar apressado, roupas
compridas e limpas, sua mania é arrumar os altares da igreja, e
ser proprietária dos trens de ferro da Central do Brasil.
Diàriamente, à hora da partida e da chegada dos comboios, lá
está ela gesticulando e gritando para o maquinista, como se lhe
desse ordens.

ISAAC:

Baixo, magro, de andar arrastado, veste-se sempre de
terno escuro, chapéu e traz uma pasta à mão. Sua mania é
fazer discursos pelas ruas, elogiando pessoas de destaque da
cidade, mas colocando, no final, um defeito físico ou moral
daqueles aos quais se refere.

FIGURINHA CARIMBADA:

O seu nome é Arlinda. Alta, gorda e morena, o seu ponto
preferido é a praia, onde gosta de despir-se inteiramente para
tomar banho, dando bastante trabalho à Polícia.
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O Peixe e o valente

Raimundo Nonato de Miranda Chaves

Cemitério do Peixe, 15 de agosto de 1935, foto histórica, propri-
edade de Celso Rodrigues Vieira, comerciante em Gouveia e
produtor rural na comunidade do Tigre. Celso, sorriso fácil, con-
versa solta, contador de causos, admirador de Genaro, de quem
conhece toda a história, mas, sempre acrescenta, com humilda-
de, que conhecedor de verdade da história de Genaro é Luiz
Rodrigues.

Luiz Rodrigues, nós o conhecemos, hoje, próspero fazendeiro
estabelecido nas margens do Rio Congonhas, em outros tem-
pos, conceituado caçador de onças lá pelos lados da Serra Talha-
da. Aprendeu com o avô materno o conhecido Luiz da Serra.
Mas, isto foi há muitos anos, quando o poderoso felino ainda
não era bichinho de estimação dos ambientalistas.

A foto: de paletó e gravata, o elegante delegado de policia; or-
gulho e pose que lhe conferem o status de poder maior. De farda
militar e chapéu, o indômito sargento Ozório, representante da
brava e respeitada corporação dos Caçadores Mineiros. Sargen-
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to Ozório era genro de Canequinha – o homem que criou a roma-
ria de São Miguel e Almas –, rico proprietário da fazenda do
Vassalo.

 Casado com Ritinha? — É pode ser! Mas, em primeiras núpcias.
Aos oitenta e três anos Ozório se casou novamente com
Eufrasina, neta de Canequinha, moçoila ainda, que, certamen-
te, suava com o calor dos desejos, enquanto o ancião dormia.
Biologicamente frustrada, mas, economicamente realizada, no
presente e no futuro, com a valiosa pensão que lhe garantia
aquele casamento.

À esquerda e à direita, dois Praças, posição de sentido e fuzis à
mão, como deve se mostrar o brioso policial. O último militar,
de braços cruzados, pose semelhante ao sargento chefe do
grupamento, talvez seja um Cabo.

Finalmente, em trajes civis, ladeado pela guarda de honra, a
figura mais importante de nossa história: Genaro

Genaro, figura histórica na região, contarei dele, agora, os causos
que me foram relatados por Celso e, uma segunda etapa, quan-
do me encontrar com Luiz Rodrigues.

Genaro se encontrava em pequeno barraco na margem do Rio
Cipó, noite quase clara do sertão, lua em quarto crescente. Quan-
do o barraco foi cercado por policiais, lídimos representantes da
famosa corporação conhecida como Caçadores Mineiros; era mais
um encontro com Genaro.

Genaro, homem primitivo, narinas sensíveis, forte característica
animal – nariz mais sensível do que os olhos –, percebeu odor
entranho. Raciocínio rápido, como um Charles Chan sertanejo,
falou para si mesmo:

— eu num peidei aqui, galinha num cagou aqui! Aqui tá fedeno,
Ih! Sei lá!
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E, elevando a voz, continuou

— Vou encher minha cabacinha dágua e vou durmi.

O comandante dos praças ordenou, quase sussurrando,

— Fiquem quietos! Vamos aguardar até ele dormir.

Genaro caminhou, descansadamente, até o barranco e, com agi-
lidade, saltou para dentro do rio. O praça, atento, percebeu a
manobra, correu para junto do rio, levando consigo seus compa-
nheiros. Genaro, experiente, sabia que não haveria tempo de
fazer a travessia e se movimentou junto ao barranco, protegido
pela vegetação e se apoiando nos galhos de ingazeiros que, da
margem se projetavam sobre as águas do rio Cipó. Assim, Genaro
venceu a correnteza e atingiu o remanso na curva do rio, de
onde, mais atento, observava seus perseguidores através dos
ramos; a tropa, como é natural, procurava-o na direção rio abai-
xo, esperavam que a correnteza o arrastasse. Exceto um deles.
O mais inteligente? Talvez o mais idiota, observava, caminhan-
do lentamente rio acima. Genaro sentiu que seria descoberto,
pouca luminosidade, mas bastante para identificá-lo, se visto
de perto. Então, com sagacidade, imaginou um plano para dis-
trair o Praça; Encontrou, ali, um tronco de madeira, possivel-
mente trazido pela correnteza, talvez um grosso moirão de cer-
ca, ainda com algum pedaço de arame pregado nele. A origem
do tronco era o menos importante. Determinado, desgarrou o
tronco dos galhos de Ingazeiro e o empurrou para a correnteza.
Aquela peça salvadora deslizou na correnteza, logo o praça, en-
ganado, atirou nela, no que foi seguido pelos demais militares.
Genaro observava, atentamente, percebeu que um tiro havia
atingido a peça de madeira fazendo saltar uma grande lasca,
naquele exato momento e, instintivamente, soltou um grito de
dor, em seguida o grito de vitória:

— Morre cangaceiro!
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E, ouviu, em resposta, a gargalhada do primeiro, seguida dos
demais praças. Sua tática havia funcionado. Depois de algum
tempo, Genaro, tranquilo, atravessou o Rio Cipó. Molhado, com
frio, e, injuriado, imaginando que aqueles que o perseguiam
deviam, agora, estar aquecidos no seu barraco, possivelmente,
comendo seu queijo com rapadura, talvez tenham encontrado a
garrafa de cachaça e a carne seca.

Em Conceição do Mato Dentro, alguns dias depois, o tenente,
chefe do destacamento, ouvia o relato da expedição. Uma das
perguntas dele:

— Quem gritou: Morre Cangaceiro?

Os militares entreolharam, cada um acreditava que fosse o ou-
tro e nunca haviam falado a respeito. Ninguém respondeu. A
dúvida se instalou no cérebro do tenente.

Genaro se safou desta e continuou por aí, de Fechados a Capitão
Felizardo, às vezes na Mandaçaia, outras vezes no Tombador.
Uma falcatrua aqui, uma briga acolá, um pequeno furto no Cipó,
outro maior nas Contendas. Genaro vivia cada dia, hoje, decidiu
roubar a besta dourada, de nome Duquesa, propriedade de
Betinho Rodrigues. Ele roubava animais para fazer catira e os de
qualidade eram ganho certo. Betinho residia na margem direita
do rio Paraúna, próximo e pouco acima da foz do Córrego Sepul-
tura, na Mandaçaia. Duquesa era a besta de sela e o orgulho
dele, não havia outro animal igual nas proximidades. Nem João
Baiano, mais rico e mais poderoso, proprietário de outra besta
de nome, também, Duquesa e cor pelo de rato, competia com
ele. Mula muito alta, cor baia claro, descanelada, marchadeira,
andava trocando as orelhas, isto é, movendo as orelhas,
alternadamente, para frente e para trás; característica de animal
ágil e atento aos ruídos, vindos de todas as direções.

Genaro, experiente, planejou tudo: Noite clara, encontrou a
Duquesa, com outros animais, na areia do rio Parauna, aproxi-
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mou-se com cuidado, levando seu cavalo bem próxima de si, e,
com habilidade conseguiu por-lhe o cabresto. A Duquesa era
sua. Agora, atravessar o rio Parauna, descer a Serra, atravessar o
córrego do Bicho e continuar até as margens do rio Cipó. Calcula-
va chegar lá, ainda, à noite; não deveria ser visto com a besta,
conhecida nas redondezas. No Cipó, descansaria durante o dia e
à noite rumaria para Santana de Pirapama, onde a venderia por
bom preço.

O senhor Betinho, irado e inconformado com o roubo da Duque-
sa fez lá suas diligencias e tudo levava a crer que fora Genaro o
autor da trapalhada; então, falava alto e bom som que, encon-
trando Genaro, daria um tiro nele.

Tempos depois, comunidade de Capitão Felizardo, tradicional
celebração de São João, o povo aglomerado em frente à Igreja.
Genaro avista Betinho Rodrigues que trazia revolver na cinta,
bem baixo, apoiado na coxa direita. Não se atemorizou, sorri-
dente, se encaminha em direção a ele. Cumprimenta-o, alegre-
mente, e diz:

— Senhor Betinho que beleza de revolver. Revolver como este
só homem rico como o senhor pode possuir.

Betinho, vaidoso, estimulado por Genaro, saca o revolver, segu-
ra-o pelo cano e o oferece a Genaro para examina-lo com calma.
Genaro, sempre sorrindo, recebe a arma, abre o tambor, retira
as balas e as segura com a mão esquerda, bate, lateralmente, no
tambor e o faz girar, examina o cano, comenta sobre as estrias
em perfeito estado de conservação, e, fala:

— calibre 38, cano longo, Smith e Wesson, cabo de madrepérola,
bem lubrificado e pouco usado. Uma joia senhor Betinho,

Enquanto falava, Genaro coloca, novamente, as balas no revol-
ver, o aponta para Betinho e fala:
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— Então, senhor Betinho! Você disse que me daria um tiro no
nosso primeiro encontro! Será hoje?

Betinho naquela saia justa, sem saber como responder, mas,
Genaro não era assassino. Segurou o revolver pelo cano e o ofe-
receu ao Betinho, nesta altura, mais branco do que menino de
apartamento, disse, calmamente:

— Senhor Betinho! Dou-lhe sua vida pela sua mula baia! Estamos
quites.

Deu as costas e saiu tranquilamente.

Assim era Genaro, filho de Pedro Satú, mas, no dia 15 de agosto
de 1935, lá no Cemitério do Peixe o anjo da guarda cochilou e o
sargento Ozório, o genro de Canequinha, botou as mãos nele.
Genaro era previdente, ele sabia orações de São Cipriano, trazia
consigo amuletos dos Orixás mais poderosos, aprendera man-
dinga com Pedro Satú. Naquele dia 15 de agosto, no entanto,
nada o pode salvar de Ozório. Ele foi preso. Perdeu a liberdade,
mas não perdeu a arrogância e falava, para quem quisesse ouvir,
que no mês de setembro estaria de volta, precisava plantar sua
roça.

Sargento Ozório, seu lugar tenente, os dois praças e mais o dele-
gado gozaram, naquele dia, momentos de gloria, haviam aprisi-
onado o facínora; permitiram que todos o vissem, depois, segui-
ram viagem para a sede do município: Conceição do Mato Den-
tro. Pernoitaram em um sitio, nas proximidades de Ouro Fino,
ali, exigiram do proprietário um quarto sem janelas, para alojar
o prisioneiro. Dormiram no paiol de milho, duas camas para os
praças e, entre elas, sobre uma enxerga colocada no chão, dei-
tou-se Genaro. Todos, cansados da jornada e seguros de sua for-
ça, relaxaram e dormiram profundamente. Genaro estava pre-
parado, ele previra os acontecimentos, e, levantou-se, silencio-
so como um gato, apanhou os dois fuzis e, já fora do paiol de
milho encheu de areia os canos das armas, inutilizando-os com-
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pletamente. Montou no pelo de um cavalo que pastava por ali,
e, ainda, levou o cantil de um dos praças. Não que precisasse de
água, farta em toda a região, mas o cantil era o seu troféu. Genaro
voltou, tranquilamente para o seu barraco. Ele sabia que a tro-
pa, desarmada, não o procuraria naquele e nos próximos dias, e,
se o fizesse seria em outros lugares que não sua casa, pensavam
que ele não poderia ser tão ousado.

Para terminar:

Entrou no bico do pinto.

Saiu no bico do pato.

Causos, contei três.

Agora, você conta quatro

Cemitério do Peixe no dia 15 de agosto do ano de 1931
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Bernardo Guimarães, história e tradições

Antônio de Paiva Moura

GUIMARÃES, Bernardo. História e
tradições da província de Minas Gerais
[1872] Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1976.

O autor

Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceu em Ouro
Preto, em 1815 e faleceu na mesma cidade, em 1884. Era filho do
poeta João Joaquim da Silva Guimarães e de Constança Beatriz
de Oliveira Guimarães.

Neste livro Bernardo Guimarães narra três contos
populares correntes em Minas Gerais no período provincial, no
qual viveu o autor. São eles: “A cabeça do Tiradentes”, “A filha do
fazendeiro” e “Jupira”.

Trata-se de uma obra propositadamente esquecida por
críticos literários e editores. Somente um século depois da
primeira edição é que veio a público a segunda. Possivelmente,
o desprezo a essa obra advenha do fato de parte da
intelectualidade não dar valor às tradições orais, aos contos
populares. O próprio Bernardo justifica o rumo que toma no conto
“A filha do Fazendeiro”, dizendo que o leitor espera no seu
enredo “Um terrível duelo. Isso seria, por certo, mais dramático
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e talvez mais sublime. Mas eu conto uma história, e não invento
um conto: quero os fatos com fidelidade, saídos de minha
memória, tais quais nos contaram há bastante anos”. Nessa obra,
como em outras, Bernardo quer ser contador de casos.

O sumiço da cabeça de Tiradentes
Na versão tradicional corrente no povo de Ouro Preto é de

que, após a execução de Tiradentes, seu corpo foi esquartejado
e sua cabeça colocada em uma gaiola, presa a um mastro, na
atual Praça Tiradentes. Ali deveria permanecer até ser aniquila-
da pelo tempo. Em pouco tempo, a cabeça exposta desapareceu
do seu lugar.  Alguns amigos de Tiradentes resolveram roubar a
gaiola com a cabeça. Conferenciou-se quanto à melhor maneira
de enganar a vigilância portuguesa. A primeira reunião, segun-
do se diz, teria sido no prédio onde existe hoje o Hotel Pousada
Ouro Preto.  Numa noite fria e nevoenta, o guarda foi assaltado
por dois homens mascarados. Enquanto um, a sangue frio, es-
trangulou o soldado português, outro aproveitou para desapa-
recer com a gaiola e o seu terrível conteúdo. A cabeça de
Tiradentes foi cuidadosamente embalsamada, antes de ser co-
locada numa urna de pedra, hermeticamente fechada, depois
de todas as cavidades do crânio e os demais vãos da urna terem
sido preenchidos com ouro em pó.

Na versão de Bernardo Guimarães, um vulto rebuçado sur-
giu por entre as trevas e se aproximou cautelosamente do tre-
mendo poste. Com uma comprida vara que trazia, fez saltar do
poste a caveira. Apanhou-a rapidamente, sem que o sentinela o
visse. Indagado sobre a ausência da cabeça, o guarda, para não
revelar seu cochilo, disse que viu um ser estranho voando com a
cabeça do mártir. Muito tempo depois, os moradores da Rua das
Cabeças viram, pela fenda da porta, um velho venerando, sozi-
nho uma caveira. O velho passou a ser visto como uma figura
estranha e misteriosa. Com a morte do velho, sua casa foi vascu-
lhada e nunca mais a caveira foi vista.
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Na primeira versão prevalece um sentido ideológico dos
raptores da cabeça de Tiradentes. Na versão de Bernardo
Guimarães sobressai a figura do velho e sua psicopatia.

Jupira

“Jupira” é a história de uma jovem índia que viveu na
floresta e na cidade, mas ao invés de ternura e felicidade o
guerreiro, como Iracema de José de Alencar, ela era cruel com os
pretendentes ao seu amor. O cenário da novela é nas margens
do Rio Verde, afluente do Rio Grande, onde3 havia um seminário,
em Campo Belo. Esse seminário era uma extensão do colégio do
Caraça, no qual estudou o autor.

Jupira era filha de José Luis, funcionário do seminário, com
Jurema, índia que vivia nas matas no entorno do dito seminário.
Até Jupira completar dois anos di idade, o casal vivia em casa
próxima ao seminário, quando Jurema resolveu fugir para a mata
levando a filha. Seis anos depois da fuga, Jurema resolveu de-
volver Jupira ao pai. José Luis, pensando em ter um rico preten-
dente para a filha, criou-a confinada e vigiada até sua adoles-
cência. Novamente escapuliu para a mata e foi viver com a mãe
na tribo de origem, quando o cacique Baguari passou a assediá-
la. Depois de muitas tentativas de rapto de Jupira, ela acabou
matando Baguari com flechadas quando este nadava no Rio Ver-
de.  De volta à casa do pai, enamora-se de seu primo e ex-senti-
nela Carlito. Pouco tempo depois Jurema percebeu que seu
amante a traia com uma jovem vizinha. Enfurecida, Jupira apro-
veitou-se da atração de Quirino, pretendente anterior e deter-
minou a esse que matasse Carlito. Terminado o assassinato em
presença de Jupira, ela revelou a Quirino que iria se entregar a
ele, em pagamento daquele serviço. Quando Quirino abraçou
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Jupira, ela cravou-lhe o punhal nas costas e disse a ele que a
única pessoa que havia amado era Carlito. Em seguida,
embrenhou-se na mata e desapareceu para sempre.

A filha do fazendeiro

Bernardo diz que “A filha do fazendeiro” foi uma história
que o morador de um lugarejo no município de Uberaba, havia
lhe contado, em volta de uma fogueira, no rancho de um tropeiro.
Nesse lugarejo havia uma fazenda, uma capela e um cemitério
que causavam assombro a quem por lá passasse.

Um grande fazendeiro viúvo tinha uma filha de nome
Paulina. Era moça bela, fina e educada em colégio de São João
Del Rei. Próximo a uma derrubada de mata para lavoura, havia
um rancho no qual uma negra fazia a comida para os escravos.
Acompanhando o pai na inspeção da derrubada, Paulina ficou
no rancho em companhia da cozinheira. Inesperadamente, uma
grande onça pintada, perseguida por cães, entrou no rancho.
Escravos, Roberto e senhor Ribeiro, pai de Paulina correram para
acudir a moça, mas Eduardo, um viajante que estava por perto,
chegou primeiro e atirou na onça. Antes de morrer a onça arran-
cou com a pata um pedaço do peito de Eduardo que foi conduzi-
do como herói e socorrido na fazenda do senhor Ribeiro.

Roberto era sobrinho do senhor Ribeiro, apaixonado por
Paulina. Mas era um rapaz muito rude. Percebe que o senhor
Ribeiro e Paulina cuidavam de Eduardo com todo zelo. Demons-
trando ciúmes, passa a atacar Eduardo dizendo que ele era um
comerciante de animais de carga e que não era honesto. Ne-
nhum argumento de Roberto convenceu Paulina que passou cla-
ramente demonstrar interesse por Eduardo e preterir Roberto.
Por outro lado, Eduardo estava dividido entre Paulina e Lucinda,
noiva que havia deixado em Franca SP.  Roberto ameaçou Eduar-
do com uma faca e este jurou ao mesmo que nunca mais procu-
raria Paulina. Quando Eduardo se restabeleceu e voltou a Fran-
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ca, Lucinda havia se casado com outro, pensando que o noivo
jamais sairia da fazenda do senhor Ribeiro. Para esquecer
Lucinda, Eduardo foi comerciar uma grande quantidade de mu-
las em Taubaté.

Desde que Eduardo havia partido da fazenda, Paulina ado-
eceu sentindo sua falta. Ribeiro pensou que se a filha se casasse
com Roberto, ela recuperaria sua saúde Embora tivesse ficado
noiva de Roberto, esse recurso não surtiu efeito. A moça conti-
nuava cada vez pior. De Taubaté, Eduardo foi para Uberaba na
esperança de se encontrar com Paulina. Paulina sofria constan-
tes desmaios e ficava cada vez pior. Por isso Ribeiro mandou
buscar um médico em Uberaba. No lugar do médio veio o padre
que também atuava como médico. Senhor Ribeiro e o padre ten-
taram persuadir Eduardo no sentido de quebrar o juramento e
se declarar a Paulina, na tentativa de salvá-la da morte. Eduardo
então disse: Jurei, senhor Ribeiro, e não sou homem que falte ao
meu juramento por motivo nenhum deste mundo. Acima de tudo
está a honra e consciência. Só quebrarei o juramento com o con-
sentimento de Roberto.

Roberto percebeu que não tinha chance de se casar com
Paulina, mas certamente iria se sentir culpado pela sua morte.
Montou em seu cavalo e foi a galope para casa. O padre médico
continuava na fazenda tentando recuperar Paulina. No dia se-
guinte o padre permitiu que Eduardo ficasse a sós com Paulina.
Ela disse que se sentia melhor com a presença dele. Enquanto
isso, Ribeiro recebeu uma carta do pai de Roberto dizendo que
ele havia se suicidado. Antes de morrer havia concordado que
Eduardo quebrasse seu juramento. O pai de Paulina e o padre
foram ao seu quarto comunicá-la o acontecimento. Em seguida,
abraços, beijos e juras de amor eterno. Com pouco, Eduardo
percebeu que ela se desfalecia e acabou morrendo em seus bra-
ços.

O padre não permitiu que o corpo de Roberto fosse enter-
rado em cemitério sagrado, mas sim a 500 metros da fazenda.
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Paulina foi sepultada próxima à fazenda, em local consagrado
pelo padre. Próximo ao túmulo de Paulina, Ribeiro construiu
uma capela. Com o tempo a fazenda ficou abandonada. A alma
penada de Roberto perturba a todas as pessoas que passam por
lá.

Neste conto Bernardo narra com fidelidade o valor da
palavra dada. O compromisso verbal valia mais que qualquer
registro cartorial. O prestígio e a grandeza de uma pessoa eram
medidos pelo grau de cumprimento da palavra.  “Fulano é uma
pessoa de palavra”. “Beltrano não tem palavra”. Além disso, a
obra registra os modos de vida no século XIX, como o prestígio
dos fazendeiros ricos; as múltiplas funções do padre; a
preferência por quem pratica atos heróicos.
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Zeca Bento, um escritor profissional
na Diamantina da década de 1890

Luís Santiago
A história é mesmo um emaranhado de nomes, de lugares e de
datas, um verdadeiro labirinto, e dos mais intricados. Quantas
vezes vemos um mesmo nome em diferentes fontes (em mídias
distintas, poderíamos dizer), num intervalo de anos, sem que
nos lembremos que já vimos aquele mesmo personagem an-
tes? Foi o que aconteceu comigo, com relação a Zeca Bento, na
verdade José Avelino de Andrade, o auto-intitulado “Cantor
Popular”. Por três vezes, apareceu ante meus olhos, um vulto
que se destacava no nevoeiro, mas não percebi que se tra-tava
da mesma pessoa. A primeira vez foi na Hemeroteca Estadual,
que tinha sido separada do Arquivo Público Mineiro mas ainda
não fora incorporada à Biblioteca Luiz de Bessa. Eu tinha termi-
nado a primeira redação do texto sobre o Serro, que escrevi para
a série O vale dos boqueirões. O capítulo seguinte é sobre
Diamantina e consultei os jornais diamatinenses da coleção es-
tadual, tomando notas do que poderia interessar à narrativa pla-
nejada.
Foram três dias de pesquisa e no terceiro dia, 18 de janeiro de
2001, deparei-me com Zeca Bento em dois exemplares do jornal
Cidade Diamantina, semanário (hebdomadário) primorosamen-
te editado, vinculado à família Mata Machado. O primeiro deles,
de 8 de agosto de 1897, traz a notícia de que “nosso simpático e
sempre chistoso Cantor Popular” tinha montado um teatro de
fantoches. Passados alguns meses, o Cidade Diamantina de 24
de fevereiro de 1898 informa que dois soldados da Força Pública
estadual, hoje Polícia Militar, foram postados na porta da casa
de Zeca Bento, para evitar que fosse espancado por outros poli-
ciais, devido às críticas que fizera ao coronel que comandava o
Batalhão. É possível, que as críticas ao comandante tenham sido
veiculadas no teatro de bonecos, mas pode ser também que o
coronel tenha sido citado em uma das poesias de Zeca Bento,
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ou, o que é ainda pior, em uma das canções que compunha e que
eram cantadas nas rodas de bar, serestas e cantorias.
Voltei a encontrar Zeca Bento quando li o elucidativo trabalho
do professor José Moreira de Souza, originalmente uma tese
sociológica, Cidade - Momentos e processos (1993), que mostra
a influência do Serro e de Diamantina na formação política, cul-
tural e econômica do norte mineiro. Já na parte final das suas
considerações, apenas cinco páginas antes de chegar à “Conclu-
são”, nosso mestre gouveiano, o professor Moreira, menciona
Zeca Bento, e fala do livro que ele publicou em 1896 e também
do poema “Felizmente”, que figura no livro. Esse poema traça
um rápido quadro daquela Diamantina progressista da década
de 1890. Tivemos um terceiro vislumbre do Cantor Popular, ain-
da sem relacionar com a pessoa entrevista no livro Cidade e no
jornal Cidade de Diamantina, ao ler Diamantina - 1900 e... - Qua-
dras sobre quadras que não volta mais (1982), do coronel PM
Paulo Renê de Andrade, filho de Zeca Bento. E não ficou nisso,
encontrei uma quarta fonte sobre Cantor Popular no magistral
Os typos populares de Diamantina (1931), de Augusto Fernandes,
que dedica um capítulo, um tanto curto, mas bastante elogioso,
a esse personagem fundamental para se entender dinâmica só-
cio-cultural e econômica da cidade dos diamantes durante a belle
époque.
Por isso, o exercício de colocar as ideias sobre o papel é tão útil
para o pesquisador e para o pensador, em sentido amplo. Já no
segundo semestre do ano passado (2015), quando redigimos o
texto sobre “A belle époque diamantinense”, recentemente pu-
blicado no livro Tempos de Diamantina (o quinto da série O vale
dos boqueirões), percebemos que tinhamos, bem ao alcance das
mãos, quatro fontes distintas acerca de Zeca Bento, o Cantor
Popular. O quadro mais completo, como era mesmo de se espe-
rar, está no livro do coronel Paulo Renê, que traz ainda a trans-
crição do livro que Zeca Bento publicou em 1896, com o título de
Poesias do Cantor Popular. Vejamos, portanto, o retrato que nos
traçam Paulo Renê, Augusto Fernandes e o próprio Zeca Bento
(autorretrato). Nenhum dos autores traz a data ou local de nas-
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cimento de José Avelino Andrade, o Zeca Bento, nem o nome de
pais ou irmãos. Sua esposa era dona Mundinha, Raimunda de
Andrade, que nos primeiros anos do século xx (talvez 1902) fi-
cou viúva com nove filhos, ganhando mais um par de gêmeos
dois meses depois. O filhos póstumos do poeta eram o também
poeta, historiador e oficial da PMMG Paulo Renê e uma irmã.
O traço que o filho póstumo Paulo Renê nos pinta é um tanto
quanto sombrio. Conta que era “pobríssimo”, e reitera “muito
pobre”, mas esse quadro refletia antes a infância de órfão, do
que a realidade, já que Zeca Bento era bastante produtivo e até
possuía um escritório, em anexo à sua casa, que ficava no largo
da Luz. Certamente não era rico. Não destoava, contudo, do qua-
dro de “classe média empobrecida” na cidade de diamantes,
conforme podemos perceber, em detalhes mínimos, nas me-
mórias do presidente JK, também órfão de pai, e da menina
Hele-na Morley, pseudônimo de Alice Dayrell. Os diamantários
eram milionários, mas o restante da população vivia sem recur-
sos “em espécie”, como nas demais cidades sertanejas, recor-
rendo ao garimpo, à faiscagem, à capangagem (comércio de dia-
mantes em pequena escala), às atividades agrícolas em geral e a
toda sorte de expedientes urbanos para fazer a “feira”. Da mes-
ma forma que os “autônomos” de hoje, em sentido geral, Zeca
Bento tinha que trabalhar bastante para amealhar algum recur-
so e sustentar a numerosa família. Estava também sujeito às
marés próprias do mercado, tanto mais quando é
desmonetarizado como na Diamantina de então, onde, a par do
fiado de caderneta, circulavam os burrusquezes, espécie de che-
ques ao portador sem data de recebimento, emitidos pelos
magnatas locais, que circularam até o início do século xx.
Augusto Fernandes somente veio a conhecer Zeca Bento por
ocasião do seu falecimento, ou pouco antes, mas pinta um qua-
dro igualmente sombrio: “Cantava porque sofria! Um grande
resignado, um mártir e um artista de mérito: trazia na boca uma
pilhéria, sempre nos lábios um sorriso, quando do seu coração
gotejava a dor! Não podia ser um homem feliz, como fingia nas
suas canções.” Paulo Renê transcreve esse texto nas notas ao
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livro paterno. Na rápida e não muito esclarecedora notícia bio-
gráfica, que antecede as Poesias do Cantor Popular, o coronel
PM afirma que “entre suas crônicas e suas críticas bem rimadas e
alegres” o leitor pode entrever a “sua mágoa, sua contida revol-
ta e sua muda e dorida resignação ante a fereza da sorte”. Refe-
rem-se ambos certamente ao fato de que possuía apenas uma
das pernas.
O retrato propriamente dito é fornecido pelo beletrista Augusto
Fernandes: “Alto e magro, sempre dependurado em suas mule-
tas, pois só tinha uma perna, enfiado num eterno fraque xadrez
e um chapéu de palha, bigodes grandes e cabelos
embranquecidos; faces cavadas, olhos fundos, ao mesmo tem-
po que despediam chispas, revelando um intelectual vigoroso”.
Quanto à voz, era “um barítono exímio: tinha realmente uma
garganta de cristal, donde saía sempre uma voz nítida que atraía
as massas que o aplaudiam”.
Quem fala acerca do seu escritório de modinhas e lundus é o
próprio Zeca Bento, no “Prólogo” aos poemas: “ATENÇÃO - Parti-
cipo aos meus queridos fregueses que continuo com o meu es-
critório de modinhas, lundus, anedotas e pilhérias, no largo da
Luz, número 12. Continuo a acudir todo chamado a qualquer hora
do dia ou da noute, mesmo para fora do município, por preços
cômodos”. Paulo Renê complementa: “Pelo que cheguei a sa-
ber, seu ‘escriptorio’ até que era bem movimentado, as ‘enco-
mendas’, os convites nunca faltavam, às vezes até se acumulan-
do”, pois a cantoria era indispensável nas festas e comemora-
ções, com os convidados soltando a voz em canções, em lundus
e nos “coretos”, estilo musical muito em voga na Diamantina do
“tempo do onça”, em “1900 e antigamente” como também se
diz. Os coretos mais famosos, eram “Zum, zum, zum”, o “Peixe
vivo” e “Tim tim, oh-la-lá”, que são cantados até hoje, conforme
explica Paulo Renê em nota, “mas sem a vibração e o entusias-
mo de antigamente”. Nesses assuntos, Zeca Bento era a autori-
dade máxima e sua presença era disputada pelos festeiros e
anfitriões. É ele mesmo quem, ainda no “Prólogo”, esclarece:
“Outrossim, faço saber mais que recebo de muito bom grado
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todo convite para casamentos, batizados, jantares e ceias, com-
prometendo-me a cantar bonitos coretos e estes grátis”. É de se
supor que levasse junto os filhos, ou parte deles. Cantava al-
guns coretos sem ônus para o anfitrião, como forma de pagar
pela comida. Ele mesmo acrescenta alguns versos à essa passa-
gem:
“Meus queridos fregueses,
minhas lindas freguesinhas,
aqui fico a vossas ordens,
espero vossas cartinhas.
Desde já me comprometo,
a comer, beber de tudo.
Tenho um par de queixos fortes
e a barriga de canudo.
Petiscos, almoço ou ceia,
batizado ou casamento,
eu vos peço não se esqueçam
de chamar o Zeca Bento.”
Embora haja algumas críticas sociais bastante contundentes en-
tre as Poesias do cantor popular, boa parte da sua produção foi
escrita “sob encomenda”. Parece ser o caso do poema “Felicida-
de”, cuja estrofe inicial é transcrita pelo professor Zé Moreira
em sua tese:
“Felizmente a Diamantina
em progresso vai marchando
e as cousas para melhor
cada dia transformando.”
Em seguida, nas palavras do professor, “o poeta popular desfila
as maravilhas de Diamantina” em dezessete outras estrofes. O
poema é de 1895 e fala, já na quadra seguinte, dos “estudos da
viação”, levantamento topográfico para a construção da ferro-
via. Pensava-se numa estrada de ferro de Manga ao Serro; parte
do trajeto foi, contudo, aproveitada pela ferrovia Corinto -
Diamantina, inaugurada apenas em 1914. O poeta menciona tam-
bém, que
“Temos aqui o fio elétrico
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com caprichosa estação.
E o arame já vai longe
furando pelo sertão.”
Refere-se ao telégrafo, que funcionava desde 1885. Fala da In-
tendência, com seu presidente, que corresponde ao prefeito de
hoje, do “edifício do Mercado” (hoje Mercado Velho, na praça
Barão de Guaicuí); do Bispo, que ainda era o primeiro, dom João
Antônio dos Santos; do Quarto Corpo, que viria a ser o Terceiro
Batalhão da PMMG, instalado na cidade em 1890, com o major
comandante Francisco Xavier de Abreu, além capitães, alferes e
tenentes. Zeca Bento menciona em seguida “a igreja de pedra”,
que é a basílica situada ao lado do Seminário, a Escola Normal e
a grande “vitrine”, que talvez seja o vitral da basílica. O Mata-
douro público é “asseado” e nele são abatidos “nove bois”, que
certamente corresponde a uma média diária. E continua:
Bem boa iluminação,
já não se leva topada.
E para mais perfeição,
a cidade é bem calçada.
Temos boas oficinas
de alfaiate e sapateiro.
Sobre estes dois artigos
dispensamos o ‘estrangeiro’.
Três farmácias bem sortidas,
temos remédios barato.
Já temos antipirina
e o Elixir M. Morato.”
A iluminação pública à base de lampiões ainda se restringia a
umas poucas vias públicas. O calçamento por capistranas, cir-
cunscrito ao centro das ruas e às sarjetas, era o principal objeto
de atuação da Intendência numa cidade com iluminação insufi-
ciente (problema solucionado apenas em 1911, com a ilumina-
ção elétrica) e um sistema de abastecimento de água precário (a
água do platô do Pau de Fruta foi canalizada apenas na década
de 1920). A quadra final, contudo, se não denuncia que o poema
foi feito sob encomenda, indica que por um razoável subsídio, o
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Cantor Popular pode continuar o panegírico à cidade Diamantina,
como então se dizia.
“Se quereis que eu continue,
se quereis me animar,
concorrei com vossa ajuda
para o Cantor Popular”.
O tema das “maravilhas da Diamantina” é retomado no poema
“Que mais queremos?”, aqui, contudo, com certa nota irônica
perceptível já no título. Em outros poemas, o quadro que pinta
de Diamantina é mais sombrio e até trágico, em “Lamentações”,
por exemplo, ou ainda em “Cousas da atualidade” e em “Triste,
desigualdade”, que mostram uma Diamantina em franca deca-
dência. Muitas das poesias são críticas ao sistema político, em
“Direito [adquirido] pelo dinheiro” denuncia a injustiça que era
o voto censitário, pois a pessoa precisava de certa renda mínima
para ser eleitor.
“Quem quiser ter o direito
de votar na eleição,
tem que mostrar quatro contos,
mesmo que seja um ladrão.
Quem tiver seus quatro contos,
mesmo ganhos sem pudor,
seja tratante ou canhalha,
pode ser um eleitor...”
Reaciona contra o casamento civil imposto pela República. De-
nuncia ainda a rapacidade da classe política em “A política” e a
duplicidade dos políticos, que prometem mil coisas antes da
eleição e depois renegam tudo que disseram num diálogo entre
o eleitor e o chefe [político], intitulado justamente “Depois das
eleições”. Noutros poemas é absolutamente irreverente, entre
os quais posso mencionar “Os cacetes”, com o sentido de pesso-
as chatas e inconvenientes, o impagável “Flauteação”, onde os
tipos de flautas são comparados a tipos de pessoas, e ainda “Con-
selhos de uma sogra”. Outras são visivelmente pagas ou expres-
sam a gratidão por benefícios que, como manda o estilo, não são
mencionados: “Ao ilustre doutor Pedro da Mata”, “Ao doutor
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Juscelino Barbosa Sena”, “À Casa de Comércio do Cadete”, “À
Casa Nova”, “À Casa Manoel César” (tio-avô de JK pelo lado pa-
terno), “Ao Grande Empório do Norte”, para citar apenas algu-
mas. Confessa, contudo, o estado de penúria no qual vivia no
autorretrato “O Zeca Bento”:
“Conhecei-lo? [sic] É aleijado!
Ainda mais, ele é casado,
tem família (não pequena),
não tem eira nem tem beira,
nem um tostão na algibeira...
Tenham todos dele pena!
É pobre mas é feliz,
muita gente assim o diz,
vendo o poeta cantar!
Sofre muitas, muitas dores,
numa vida de labores,
vosso Cantor Popular.”
A pobreza e a dignidade de Zeca Bento é condizente com os
retratos literários que vemos no primeiro volume da autobio-
grafia do presidente Juscelino Kubitchek, Meu caminho para
Brasília - A experiência da humildade (1974), em particular no
retrato de João César, pai de Juscelino, que era capangueiro (ne-
gociante de diamantes em pequena escala, não confundir com
capanga) e morreu de tuberculose ainda jovem, no retrato da
mãe de Juscelino, a professora dona Júlia, no de sua irmã e no
seu autorretrato dos tempos de menino. O que vemos na poesia
de Zeca Bento também condiz com as narrativas do diário a me-
nina Alice Dayrell, escrito entre 1893 e 1895, tempos do Cantor
Popular, e publicado em 1942 com o título de Minha vida de
menina, sob o pseudônimo Helena Morley. Os pais de Helena,
que recebem os nomes de Alexandre e Carolina, apesar de per-
tencerem a famílias tradicionais, faziam “das tripas coração” para
que os quatro filhos tivessem uma educação condigna. Alexan-
dre preso às incertezas do garimpo e dona Carolina tentando
vender rosquinhas, pão doce, hortaliças, bolo de arroz, limões
de Entrudo, almôndegas e quitutes (“pastéis de angu, carajés e
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queimados”), sempre sem êxito. Essa Diamantina progressista
e decadente também é percebida na personagem Júlia de Mi-
nha vida de menina, uma ex-escrava, que aplica as economias
na festa do Rosário, da qual será rainha naquele ano (1893), po-
rém jovens vândalos das famílias “principais” de Diamantina,
invandem a chácara da avó de Alice, onde Júlia vivia, e roubam o
leitão que ela estava engordando para o Reinado.
Pela própria excepcionalidade do seu caso, Zeca Bento é um
personagem símbolo da belle époque diamantinense, que ape-
sar das indústrias de tecido, das lapidações, do comércio que
abastecia toda a região, apesar da Diocese, do Seminário e da
Escola Normal, Diamantina permanecia sendo uma cidade ser-
taneja, onde o dinheiro “em espécie” quase não circulava, cujo
abastecimento de água não obedecia às minímas prescrições de
higiene, provocando surtos de tifo, sujeita ainda à carestia nas
secas periódicas. O mérito de Zeca Bento foi saber se desdobrar
para sustentar a família numa cidade descapitalizada, exercen-
do as funções do artista popular, um multi-artista, em particular
poeta, compositor e cantor numa cidade provinciana. Um tipo
de artista raro inclusive nas capitais, mas possível na Diamantina
dos anos 1890, que demonstrava que fazia jus ao título de “Ate-
nas de Minas”.

Pedra Azul, plenilúnio das Fogueiras de 2016
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Tipos populares do Baixo
Jequitinhonha

Luís Santiago

Vou começar este estudo preliminar falando de um querido
amigo que já se foi, Nenguinha, mas antes tenho que delimitar
a área geográfica da qual trataremos. Cabe, portanto, precisar
um pouco mais: Baixo Jequitinhonha mineiro, pois o baixo curso
do rio Jequitinhonha é inteiramente baiano, começava justa-
mente no tombo da Fumaça (e já não mais), em Salto da Divisa,
na fronteira entre os dois estados, mas foi afogado pela hidrelé-
trica de Itapebi. O Baixo Jequitinhonha acerca do qual falare-
mos, restringe-se ainda mais, a tão somente seis cidades da re-
gião: Jordânia, terra de Nenguinha, Jacinto, Joaíma,
Jequitinhonha, Almenara e Pedra Azul, esta última situada en-
tre o Baixo e o Médio Jequitinhonha, com algumas pinceladas
noutras cidades e pelas adjacências.
Feita esta indispensável advertência, vamos ao que interessa,
nosso amigo Nenguinha, Surubim, conforme também gostava
de ser chamado, batizado Geovane Antunes Figueiredo. Quan-
do trabalhei em Jordânia, nos anos 1997 e 1998, tive oportunida-
de de fazer três ou quatro visitas à sua moradia, bem no centro
da cidade, casa simples, mas bastante ampla, onde vivia em com-
panhia de dona Eldi. Em algumas dessas oportunidades, nossas
conversas se estenderam por horas. Além de artista e de guardião
de tradições sertanejas, Nenguinha era, sem dúvida, um tipo
popular. Sua própria vida, pelo pouco que me contou, era cheia
de aventuras e de intervenções no universo das artes, entre as
quais a que ficou mais célebre foi a canção “Curiango”, a partir
do dito popular de que o canto desse pássaro noturno diz “ama-
nhã eu vou”, gravada pela dupla Preferido e Predileto e por
Rubinho do Vale. Nessas oportunidades, contou-me episódios
da tragédia do Tamanduá, deixando claro que não se restringira
ao massacre ocorrido em Vitória da Conquista, em 1895, mas se
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estendera por décadas, com a morte dos perpetrantes da ma-
tança, inclusive a do Calistinho (comandante do massacre), con-
forme vim a saber mais tarde, no Gissaras, hoje povoado do
município de Pedra Azul, por volta de 1900; informações impor-
tantes para a pesquisa sobre o corpo fechado que norteou mi-
nha dissertação de mestrado. Contou também numerosas ane-
dotas.
Uma parte infinitesimal dos seus vastos conhecimentos está no
livro que publicou em 2000 ou 2001, Causos de beira de fogo em
prosas e versos e também na coletânea de suas canções gravada
por Rubinho do Vale em 2008, com o título de Cantigas do vale e
a participação, ou “canjas” de alguns dos cantores mais renomados
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri: Carlos Farias, Tau Bra-
sil, Wilson Dias e Lucinho Cruz, entre outros. Em Causos de beira
de fogo aparecem numerosos tipos populares, muitos deles do
Baixo Jequitinhonha: a fazendeira Maria Cratimó [ou Craquimó],
seu filho Fidélis e o pistoleiro Pedrão; o doutor Laudelino Leal,
médico baiano que foi prefeito de Jordânia; João Ferreira e Joa-
quim de Tonga, do Pedro Perdido, nas imediações do distrito de
Estrela, também em Jordânia; o poeta Batista Brasil, que
Nenguinha certamente conheceu, é chamado de “um cientista
famoso”; nasceu em Diamantina, viveu em Belo Horizonte, em
Pedra Azul (então chamada Fortaleza) e em Felizburgo, cidade
que batizou quando vereador na Câmara de Jequitinhonha; e
Nenguinha fala de um “roçaliano” de Santo Antônio do Jacinto;
do doutor Trazíbulo Torres prestigioso fazendeiro da região da
Água Bela, entre Almenara e Pedra Azul; do coronel Zimbu,
Orozimbo da Cunha Peixoto, do Salto; do Bicho da Carneira de
Pedra Azul; do fabricante de telhas Hormino Mariano, também
feiticeiro, de Jordânia; de José Trancoso de Meireles, outro pre-
feito de Jordânia, que, ouvindo a notícia de que Israel se prepa-
rava para invadir o vizinho reino da Jordânia, acreditou que se
tratava do então governador de Minas, do PSD, Israel Pinheiro
que ia invadir o município de Jordânia (o prefeito era da UDN), e
até transcreve os versos antológicos do poeta e contador de
causos Tadeu Martins, de Itaobim, que narra a história em Viva
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meu povo (1981); tem também a lista dos apelidos pitorescos de
Jordânia, entre outras histórias, nas quais, muitas vezes
Nenguinha é testemunha ocular e até protagonista.
Em uma dessas tantas conversas com Nenguinha, ele me apre-
sentou ao personagem Tatalô, verdadeiro símbolo dos canoeiros
do rio Jequitinhonha, cantador e arrebatador de corações.
Rubinho do Vale relembrou Nenguinha em uma memorável pa-
lestra, “Jequitinhonha - Música e vida”, que tive o privilégio de
assistir e que depois foi publicada em Vale do Jequitinhonha -
Cultura e desenvolvimento, livro organizado por Maria das Dores
“Marizinha” Nogueira (2012). A palestra foi entremeada de can-
ções, que o artista de Rubim cantou para o público presente,
começando suas referências a Nenguinha justamente com um
“Beira mar de Tatalô” do poeta jordanense. O canoeiro é o tipo
popular por excelência das margens do rio Jequitinhonha, inclu-
indo o baixo Araçuaí, até a cidade de Araçuaí, e o baixo rio Pardo,
que deságua em Canavieiras, acessado por meio de manguezais
e também por meio de canais artificiais, abertos a partir da mar-
gem norte do Jequitinhonha, nas vizinhanças de Belmonte. As
canoas, ou igaras, do Jequitinhonha eram compostas de um só
tronco, mas alcançavam quinze metros de comprimento. Devi-
do ao leito rochoso e às numerosas corredeiras, entre as quais o
temido Estreito, o piloto era um profundo conhecedor do traje-
to; usava um remo, ora na proa, para desviar de rochedos proe-
minentes ou submersos, ora na popa, ou “ginga” e também
“zinga”, quando o remo servia de leme para colocar a embarca-
ção no seu rumo. O piloto era auxiliado por dois proeiros, perso-
nagens hercúleos, que moviam a canoa por meio de longas va-
ras firmadas contra o peito (tinham calos redondos de até dez
centímetros de diâmetro abaixo dos ombros). Fixavam a vara no
fundo do rio e impulsionavam o barco ao caminhar pela borda
da proa até o popa, ou zinga. Trabalhavam nus ou seminus e se
apossavam do que quer que encontrassem nas praias do rio
Jequitinhonha, afirmando que tudo o que estava na beira do rio
pertencia a eles. Trabalhavam cantando e tinham seu próprio
estilo musical, as canções de “Beira-mar”.
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Entre as lembranças da infância de Otto Paulino, passada na
Araçuaí da década de 1920, ele menciona o canoeiro Julião, um
dos dois valentões da cidade. O outro era um dono de venda
que anunciava a vítima que iria matar e a própria polícia se reco-
lhia aos quartéis quando ia agir. Julião não era propriamente um
matador, mas quando chegava em Araçuaí, regressando de suas
viagens até São Miguel do Jequitinhonha (hoje cidade de
Jequitinhonha), emparratuva-se de bebida e fazia uma “farta
distribuição de pacandas”, conforme conta Paulino em O estra-
nho mundo do doutor Boaventura (1977). Julião era o piloto da
famosa igara “Bom Jardim” de doze metros de comprimento por
oitenta centímetros de largura, que descia o rio em direção a
São Miguel com até cem sacas de sal, mais alguns passageiros,
erguendo-se apenas “quatro dedos” acima da linha d’água.
Tipos populares do Baixo Jequitinhonha mineiro e baiano, de
Sergipe, Salvador e até do Rio de Janeiro são os atores centrais
do livro justamente intitulado Vultos sem história (1972), de J.
Duarte, que considero um clássico, embora José de Cortes
Duarte, o J. Duarte, seja autor de três outros livros primorosos:
Tragédia de Sergipe e outras narrativas, O fogo e o boi e Crônicas
quadradas, sem contar os numerosos trabalhos publicados em
jornais e as peças de teatro, que escreveu. Primeiro livro que
publicou, Vultos sem história é dedicado aos filhos, à compa-
nheira e ao pesquisador Saul Martins, que foi um dos fundado-
res da Comissão Mineira de Folclore. Sergipano de origem po-
bre, mas muito culto, filho de professora, depois de perambular
pelo Rio, por Salvador e Belmonte, J. Duarte se casou a filha de
um fazendeiro e foi morar nas margens do rio a jusante do distri-
to de Vigia, hoje Almenara, então pertecente a São Miguel do
Jequitinhonha.
Viu surgir, na década de 1920, o povoado chamado Jacinto, hoje
cidade. Verdadeiro cenário de faroeste tupiniquim, onde os va-
lentões se apossavam das terras, das poucas posses e da própria
honra dos mais fracos. O valentão de aldeia é certamente um
tipo popular e Guimarães Rosa trata da sua tipologia no início do
conto “Corpo fechado”, que faz parte de Sagarana (1946). Entre
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esses valentões estava um capitão Cândido, calejado nas guer-
ras entre os coronéis do cacau, na região de Ilhéus, que se
autodenominou “chefe” local, colocando-se acima do poder
ordenador de João Bispo, que idealizara a cidade, e do “velho”
Lúcio, que doara as terras para a construção da capela e do arrai-
al. O capitão Cândido se estabeleceu na margem esquerda (nor-
te) do Jequitinhonha, bem defronte à cidade, e uma das suas
primeiras vítimas foi justamente seu vizinho, ou confinante, um
professor de nome Belisário, pessoa pacífica. Depois que o capi-
tão matou alguns dos seus porcos a tiros de espingarda e confi-
nou mulas e cavalos do professor sem água ou capim em seu
curral, o professor Belisário traçou um “plano diabólico” para
impedir que o capitão se apossasse de suas terras. Fingiu que se
mudava com a esposa e as duas filhas e fez correr a notícia de
que vendera suas terras para Teodoro Peão, que era na verdade
um pistoleiro.
Teodoro Peão, ou Teodorão, era um negro alto, morador de Pe-
dra Grande, distrito de Almenara. Ao chegar e tomar posse da
fazenda de porteira fechada (com suas criações e lavouras),
Teodoro enviou um bilhete (com a grafia do professor) ao capi-
tão dizendo que se quisesse comer um porco ou galinha bastava
pedir, mas que não judiasse dos “meus bichinhos, que não gosto
disso”. Passaram-se algumas semanas e num dia de domingo, o
capitão Cândido encontrou Teodoro Peão na única venda de Ja-
cinto. O valentão foi logo chamando Teodoro de “negro à-toa”,
ao que este respondeu que se viesse da terra do capitão, tam-
bém seria oficial da Guarda Nacional, “porque lá até cachorro é
capitão”. Sem coragem para enfrentar o pistoleiro de Pedra Gran-
de, o capitão atravessou o rio em um escaler e voltou com dois
jagunços, pai e filho. Acreditava que Teodoro fugiria. Os jagun-
ços ainda atiraram contra telhas para testar as armas, mas
Teodorão permanecia impassível. Ladeado pelos jagunços, o ca-
pitão avançou contra seu novo extremante, mas a garrucha que
Teodoro trazia sob o capote, já estava engatilhada e sem sequer
tirar a arma do seu cinto, ele disparou um tiro fulminante, que
atingiu o ventre do capitão, mas foi alvejado pelos capangas do
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valentão e morreu na hora. Tal qual outros tantos, esse valentão
veio a morrer horas mais tarde, mas, por muitos anos ainda,
Jacinto “continuaria a ser palco de tragédias estúpidas, dramas
pungentes de covardia e coragem facinorosa”.
Na esteira do primoroso trabalho de Duarte, surge entre outros,
o livro O “Carabanda” era o dono da bola (1975), de Dario dos
Santos, sobre as memórias de infância do autor, na Belmonte no
início da década de 1920, com “Prefácio” do próprio Duarte. Tam-
bém já tive oportunidade de escrever sobre os nome e apelidos
curiosos da cidade onde resido, no livro Pedra Azul - Cinco visões
de uma cidade (1996), escrito em parceria com Maria das Graças
Cordeiro de Souza, dividos em duas listas distintas: 1) dos para-
doxos ou “contrastes de Pedra Azul”, que aparece em uma re-
portagem que o genial José Hamilton Ribeiro fez em Pedra Azul
para a revista Realidade: “Lenine é latifundiário e Mussolini, pro-
motor de justiça, dona Santinha é muito brava e Pacífico, brigão,
dona Alta mede um metro e meio e dona Pequena um metro e
setenta; Felicidade pede esmolas”, entre muitos outros; 2) os
apelidos das prostitutas: “Língua de Cachorro, Pinta-Roxa, Tom-
ba-Homem, Peito de Aço, Cabeça de Leitoa, Coca Cola, Morreu
Vaca, Trepadeira, Pé de Foice, Pé de Criança e Faixa Branca”. Não
fiz nada de novo, o pedrazulense Nelson de Faria dedicou às
pessoas simples do povo os seus dois livros de contos Tiziu e
outras histórias (edição sem as “outras histórias” de 1960 e com-
pleta em 62) e Bazé (1965). Tiziu é o nome de um garoto preto
que puxava carros de boi e bazé quer dizer fumo (de rolo) de má
qualidade. Ele é também autor do romance Cabeça Torta (1963).
Muitos dos personagens que retrata são reais, mas costuma
mudar os nomes.
Um dos seus contos é sobre a “Rua dos Sete Pecados”, nome
popular da avenida Sete de Setembro, também chamada de “rua
do Cisco”, onde fica o meretrício em Pedra Azul. Antes ficava na
também tradicional rua do Timbiras, onde moravam os índios
destribalizados. Timbira era o nome do delegado que mandava
nos índios. Segundo a etimologia popular queria dizer “Te
embira”, ou seja, “se você fizer algo de errado, ele te amarra
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com corda de embira”. Mas  era possivelmente escravo alforriado
do missionário Manoel da Costa Fernandes, que chegara à re-
gião em 1833, nascido no seio da nação Timbira, que na época
era escravizada em função do seu parentesco com os terríveis
botocudos, na verdade boruns. O padre Manoel prosseguiu seu
trabalho missionário, mas deixou o “delegado” Timbira para to-
mar conta dos índios aqui catequizados. No livro sobre Pedra
Azul, que escrevi com Gracinha, também há um capítulo dedica-
do a “Um vaqueiro chamado Waldemar”, sobre quem o ex-pre-
feito Waldemar Pires me falou. Depois fiquei sabendo que co-
nhecia um irmão dele, um caminhoneiro de nome Lafaiete, tam-
bém residente em Pedra Azul, e também vim conhecer, depois
da publicação do livro, outro irmão, José Alves, que foi prefeito
de Rubim. O vaqueiro Waldemar determinava a filiação de um
bezerro pelas características em comum com a vaca, fazendo o
trabalho de “apartação” (separar dois ou mais grupos de vacas
paridas com os respectivos filhotes), com precisão e segurança;
ou encontrava as crias de um determinado garrote (reprodutor)
no meio de um numeroso lote de bezerros e bezerras.
As prostitutas e os bandidos muitas vezes se tornam tipos popu-
lares, no sentido folclórico e anedótico. Quando trabalhei na
equipe de redação do Vigia do Vale, em Almenara, em 1999, tive
oportunidade de acompanhar, de uma posição privilegiada, as
peripécias do estuprador chamado Encapuzado, na verdade José
Prates Miranda, também chamado Toquinho, que aterrorizava a
cidade de Jequitinhonha havia cinco anos com roubos, estupros,
espacamento das vítimas e até assassinatos lhe foram atribuí-
dos. Ele entrava nas casas sem ser percebido e cometia os estu-
pros. Sua foto figurou na capa do jornal depois da sua primeira
captura, no dia 29 de maio, e também aparece em uma charge
do artista gráfico Lucas Monte (é dele o desenho de um cacho de
uvas que figura na capa da nossa tradução das Geórgicas,
publicada com o título de As roçarianas). Com o produto dos
furtos ele teria adquirido numerosos móveis e eletrodomésti-
cos, e inclusive colocado piso de cerâmica na casa da sua mãe.
No dia 29 julho, ele fugiu da cadeia, aproveitando-se da distra-
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ção provocada por uma briga entre outros detentos. Cercado
pela polícia, que o perseguia, desapareceu como por encanto.
Ganhou, assim, poderes sobrenaturais conferidos pela imagina-
ção popular amedrontada. Devido ao pacto que fizera com o
diabo, o Encapuzado teria o poder de desaparecer e aparecer,
quando bem quisesse, além de ter o corpo fechado, ou seja, era
supostamente invulnerável a tiros e facadas. O terror alcançava
agora a população dos vizinhos municípios de Almenara e Itaobim,
pois o bandido permaneceu foragido por quase três meses, até
o dia 14 de outubro, quando, certamente faminto, furtou uma
lata de farofa do senhor José da Paixão Alves, morador já idoso
da área rural que fica entre os distritos da Estiva e do Caju, no
município de Jequitinhonha. Com a ajuda de dois vizinhos, José
da Paixão perseguiu e capturou o temido bandido que foi entre-
gue ao sargento Eufrásio Morais e ao cabo Prates, da Polícia Mi-
litar, naquele mesmo dia.
Embora seja xará do Encapuzado, meu particular amigo Zé
Miranda é de boa paz. A sua poesia desbocada em Aldeia de
versos (2013) retrata numerosos tipos populares da Joaíma da
década de 1960 até nossos dias, inclusive do meretrício local,
que era a rua do Fogo. As proprietárias dos dois principais
bordéis eram dona Bia (Gabriela), dona Mariazinha e dona Ceiça
(Conceição Loura). Fala também dos “onze terríveis”, verdadeiro
dream team do futebol de campo em Joaíma, no início da década
de 60, imbatível na região, “entre eles: Manfredo Luz, Diran Go-
mes, Jaime Moqueca” e o famoso cantor Eduardo Araújo, que
era o goleiro, isso em 1962, antes de estourar nas paradas. Traça
também um rápido retrato dos doidos da “aldeia”: Alcedino,
Momoça, Paulo Batata, Tôta, Rosinha e Jorginho Preto. A temática
dos tipos popu-lares é retomada no mais recente Aldeia de ver-
sos ii, publicado no ano passado (2015). Este segundo livro traz
uma lista dos Zé’s de Joaíma, em número de dezessete, incluin-
do um Zezão e um Zezinho, e ainda o nome dos “Bataclãs famo-
sos” (bordéis e “zonas” do meretrício) nas cidades vizinhas de
Pedra Azul, Jequitinhonha, Itaobim, Almenara, Fronteira dos
Vales, Araçuaí, Felizburgo, Águas Formosas, Padre Paraíso e
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Umburatiba. Na poesia de Zé Miranda, Joaíma  é a “aldeia” e
seus moradores são os “botocudos”, e, de fato, Joaíma foi um
famoso cacique botocudo, descrito por Saint Hilaire, que depois
de abandonar as margens do Jequitinhonha, subiu o curso do rio
São Miguel até a barra do córrego da Anta Podre, mesmo local
onde fica a cidade.
Sobre a gente simples do Baixo, do Médio Jequitinhonha e do
Mucuri, Eduardo Ribeiro escreveu algumas páginas memoráveis,
sem ênfase, contudo, no aspecto folclórico ou anedótico. Seus
dois livros, Lembranças da terra (1996) e Estradas da vida (2013),
são indispensáveis para quem quer conhecer a população rural
do Baixo Jequitinhonha e do vizinho vale do Mucuri. Tenho tam-
bém trabalhado com um artigo que Eduardo Ribeiro escreveu,
“Agregação e poder rural nas fazendas do baixo Jequitinhonha
mineiro”, publicado pela revista Unimontes Científica (2003). Foi
Eduardo Ribeiro que me apresentou ao livro Impressões de via-
gem de Belmonte a Araçuaí, de Eduardo Santos Maia (1917), um
dos primeiros relatos que li acerca dos canoeiros do
Jequitinhonha. Santos Maia é também o autor de Contos da mi-
nha terra (1925), que fala das tradições populares do Baixo
Jequitinhonha baiano, ou mais propriamente de Belmonte, ter-
ra natal do autor, que foi também juiz de Direito em Taubaté.
Vamos assim nos distanciando dos tipos populares folclóricos e
anedóticos do Baixo Jequitinhonha, que são o assunto central
do presente artigo, e nos aproximando da gente simples do Vale,
em sentido mais geral, mas este sim, seria um assunto inesgotá-
vel, que demandaria décadas de estudos, a serem corporificados
em tomos e mais tomos de palavras impressas, ou simplesmen-
te guardados em uma pasta na memória de um computador, ou
mesmo guardado no bolso, na memória de um pendrive.

Pedra Azul, quarto crescente
da lua das Fogueiras de 2016
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 Jesus messias e o cristianismo
messiânico

Luís Santiago

Quando falamos no Cristo, em cristãos e em cristianismo, quase
nunca nos lembramos que a palavra grega cristo (khristos) é a
tradução do hebraico messias (mashikha). Ambos os termos sig-
nificam “ungido”, pessoa cuja cabeça, e eventualmente outras
partes do corpo, foi ungida, ou, em seja, levemente esfregada
com óleo sagrado numa cerimônia específica de unção. O messi-
as original, enquanto personagem sagrado, não era qualquer
ungido, mas apenas o sacerdote ou o rei, que para assumirem
seus respectivos cargos deviam ser devidamente ungidos. Bem
verdade, que a monarquia israelita é tardia, começa com Saul
(pouco antes do ano mil antes de Cristo, em 1030), mas a tradi-
ção de ungir o monarca (que muitas vezes acumulava a função
de sumo sacerdote no culto do deus nacional) era um padrão já
adotado entre os parentes e vizinhos das outras nações semitas
que habitavam a mesma região em que viviam, ou antes percor-
riam, os filhos nômades de Jacó, a nação de Israel, e seus reba-
nhos. Os sacerdotes eram ungidos desde, pelo menos, o tempo
de Moisés, cujo irmão Aarão, é o tronco do sacerdócio hereditá-
rio da religião judaica.
Existem dois tipos principais de messias e de messianismo: 1) o
messias em sentido estrito, restrito à tradição profética judaica
e aos seus desdobramentos, 2) o messias em sentido amplo,
aplicado a líderes religiosos, que governam comunidades intei-
ras, conceito ampliado, já no século xx, pelas Ciências sociais,
em especial pela epistemologia sociológica. O messias em sen-
tido sociológico é também, portanto, um político, e governa, via
de regra, uma comunidade em crise. Outra característica é a pro-
messa de um tempo ou lugar, onde reinam a paz e a prosperida-
de, seja uma terra prometida ou o “milênio”, também grafado
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millenium, de onde o termo milenarismo, que é um tempo (ou
lugar) de bênção, mas não precisa necessariamente durar mil
anos. Jesus era um messias tanto no sentido restrito quanto no
sentido amplo. A atuação política de Jesus não pode ser desde-
nhada. Liderava uma comunidade numerosa de seguidores.
Discí-pulo de João Batista, fugira para regiões pouco povoadas,
depois que seu mestre foi degolado, pelas críticas que fez ao
tetrarca, ou rei, da Itureia, filho do grande Herodes, também
chamado Herodes. Jesus pertencia à dinastia de Davi, tinha, por-
tanto, supostamente, direito ao trono da Judeia, cuja capital era
Jerusalém. Lembremos ainda que entrou em Jerusalém aclama-
do rei, no domingo de Ramos, e que a principal acusação que
pesava sobre ele era a de se autodenominar rei dos judeus. Fato
ressaltado na tabuleta que teria sido pregada na Cruz (o Santo
Lenho das tradições sertanejas) com as letras “INRI - Iesus
nazarenus rex iudeorum, Jesus Nazareno, rei dos judeus”.
A comunidade que Jesus liderava estava em profunda crise. O
povo judeu vinha sendo espoliado pelos romanos, que se vali-
am de outros israelitas, os malvistos publicanos, para a arreca-
dação dos pesados impostos. Os príncipes dos sacerdotes (a quem
cabiam os assuntos religiosos e comportamentais) e os
governantes da dinastia herodiana (não judaica) eram meras
marionetes do procurador romano, que era o governante de fato,
reunindo em suas mãos, além do controle político, a alta esfera
da justiça e o comando militar. A própria religião judaica estava
esfacelada entre facções que se detestavam. As três principais
eram a dos saduceus, que incluía a classe dirigente, a dos fariseus,
de características mais fundamentalistas, para usar um termo
atual, e a dos essênios, seguidores de uma doutrina similar em
vários aspectos ao cristianismo, que viviam apartados da socie-
dade mundana. Além dessas três, havia numerosas seitas e nu-
merosos messias apareciam de tempos em tempos.
Outro ponto em comum entre a doutrina de Jesus e a pregação
de tantos outros messias, das mais diversas culturas e religiões,
é o milenarismo. Jesus prometeu o reino dos Céus. Pode ser um
tempo (o “milênio”), mas pode também ser um lugar. Lembre-
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mos, entre outros tantos milenarismos, a Terra sem males dos
tupiguaranis destribalizados e aculturados no Brasil, na Argenti-
na, no Paraguai e na Bolívia. Lembremos também a Terra prome-
tida de Moisés, que levou os hebreus de um regime de escravi-
dão no Egito, depois de uma jornada de quarenta anos por para-
gens desérticas e inóspitas, até Canaã, ou a Cananeia, que era a
Terra prometida, região hoje chamada de Palestina, onde fica o
estado de Israel. Moisés certamente não era um messias em
sentido restrito, pois esse conceito somente foi desenvolvido
séculos mais tarde, seria, portanto, um anacronismo considerar
Moisés um messias no senso estrito da palavra, mas ele possuía
todas as características do messias sociológico. Liderava uma
comunidade em crise, levou seu povo até as portas da Terra pro-
metida e instaurou uma nova aliança com o deus chamado
Iahveh, aportuguesado Javé ou Jeová. Além disso, Moisés era
um líder militar e ao mesmo tempo religioso, que realizava mi-
lagres e prodígios. Seu discípulo e sucessor Josué, que empres-
tou seu nome a Jesus, pois Jesus é a forma grega do nome pró-
prio Joshua, significando “salvador” e transcrito Josué. Esse dis-
cípulo de Moisés também pode ser considerado um messias em
sentido amplo, pela atuação ao mesmo tempo política, militar e
religiosa, e por ter instalado sua gente na Terra prometida. Eliseu,
mais que Elias, pode ser considerado um messias avant la lèttre,
pois teve uma notável atuação na política dos dois reinos, de
Israel, ou reino do Norte, e de Judá, a Judeia, ou reino do Sul.
Anteriores à divisão de Israel em dois reinos, os três primeiros
reis, Saul, Davi e Salomão, foram devidamente ungidos e tam-
bém podem ser considerados messias num sentido sociológico.
O messianismo dos três reis, Saul, Davi e Salomão, ainda não era
o messianismo pro-priamente dito, próprio dos profetas que
atuaram séculos mais tarde, a partir da segunda metade do sé-
culo viii, na época em que o reino do Norte foi tomado pelos
assírios e a Judeia se encontrava na iminência de seguir a mes-
ma sorte. O messianismo desses três primeiros reis ungidos era
mais propriamente um messianismo “régio”, com o “rei sagra-
do” tratado como se fosse uma divindade. Tradição antiquíssima.
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A forma de governar do rei dos reis persa influenciou a estraté-
gia política de Alexandre da Macedônia (que se dizia, e acredita-
va ser, filho de Zeus Amon), e, por intermédio dele, serviu de
base para a religião imperial romana que considerava os césares
divinos. Em Israel, esse proto-messianismo régio pode ser visto
já no processo para a escolha de Saul, o primeiro rei, e na sua
sagração, capítulos 9 e 10 do Livro um de Samuel, ou na profecia
de Natan, que era conselheiro do rei Davi (2 Samuel, 7,1-17).
Assim, se adotamos a perspectiva de uma religião régia judaica,
os dois salmos considerados messiânicos, salmos 2 e 110, seri-
am, o primeiro, comemorativo da coroação de um descendente
de Davi, e o salmo 110, o mais citado no Novo testamento, teria
sido escrito bem mais tarde, no fim do século vi aC, no tempo
em que Jerusalém estava sendo reconstruída, e fazia referência
a Zorobabel, pertencente à casa de Davi, e considerado Messias,
já em sentido estrito, pois a tradição do messianismo já tinha
sido instituída pelos profetas havia duzentos anos.
Nem todos os profetas se referem ao Messias, mas entre os
primeiros “Profetas” que deixaram livros proféticos de sua pró-
pria autoria (não é o caso nem de Jonas nem de Daniel), pelo
menos dois se referiram ao Messias: Isaías e Miqueias. Dois re-
presentantes legítimos dos tempos sombrios que viram o reino
de Israel (reino do Norte) cair nas mãos dos assírios e passar a
ser apenas a Samaria (721 aC), com a ameaça de assírios e egípci-
os batendo às portas de Jerusalém. Com esses dois profetas,
Miqueias e Isaías, fica instituído o messianismo ipsis litteris, res-
trito ao povo judaico. O capítulo 11 do Livro de Isaías é a própria
matriz do messianismo em sentido estrito. Começa com “Um
ramo sairá do tronco de Jessé”. Jessé era o pai de Davi e o tronco
de Jessé se referia, portanto, à dinastia de Davi. O milenarismo
também está presente nessa passagem, no topos do “mundo às
avessas” ou dos adynata, coisas impossíveis:
“Então o lobo morará com o cordeiro,
e o leopardo se deitará com o cabrito.
O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos e um
menino pequeno os guiará.
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A vaca e o urso pastarão juntos,
juntas se deitarão as suas crias.
O leão se alimentará da forragem como o boi.
A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide,
a criança pequena porá a mão na cova da víbora” (Isaías 11,6-8).
Não deixa de ser instigante a comparação desses versículos do
profeta Isaías com os versos da quarta écloga de Virgílio. O poeta
latino, numa outra tradição poética e religiosa, vale-se do mes-
mo topos do “mundo às avessas” para designar o “milênio”, que
representava originalmente o tempo de paz e prosperidade ins-
tituído pelo césar Augusto, mas desde a Baixa antiguidade, a
quarta écloga tem sido interpretada como sendo uma profecia
não-hebraica do nascimento de Jesus, pois celebra o nascimen-
to de uma criança que marca o início de uma nova época, em que
as
“Cabras virão, por si, com as tetas repletas
e o gado temerá jamais grandes leões;
com brandas flores teu próprio berço farás
[dirige-se à criança cujo nascimento celebra].
Morrerá a serpente e erva venenosa
morrerá” (Bucólicas iv, 21-25).
O leitor ou leitora deve ter em mente que tanto o messianismo
(parte integrante do cristianismo) quanto a religião imperial ro-
mana são desenvolvimentos paralelos da religião real da
Mesopotâmia. Quanto ao topos do “mundo às avessas”, é certa-
mente anterior a Isaías e continuou frutificando por muito tem-
po depois de Virgílio, particularmente ao longo da Idade média,
conforme se vê no clássico Literatura europeia e Idade média
latina, de Ernst Curtius; mais recentemente esses adynata fo-
ram explorados nos romances de Boris Vian e nos filmes de
Buñuel.
Um segundo momento de desenvolvimento do messianismo,
ainda no sentido estrito, corresponde ao século vi, marcado pelo
Exílio do povo hebreu e de reconstrução da cidade de Jerusa-
lém. A cidade sagrada dos hebreus foi tomada no início do sécu-
lo e seus moradores exilados em massa para a Mesopotâmia



176

(hoje Iraque). As muralhas, o templo e outras edificações im-
portantes foram destruídas, as moradias ocupadas por novos
colonos e pelos povos que viviam na região, sobretudo
samaritanos. Os escribas, na maioria das vezes levitas, redigi-
ram então novas versões do Pentateuco, ou Torá, e dos livros de
Josué, Juízes, Samuel, Salmos, Reis e Provérbios. Além das novas
passagens acrescentadas às escrituras já existentes do povo
hebreu, novos livros canônicos foram escritos nesse tempo de
provações: os livros de Esdras e Neemias, por exemplo, narram
o processo histórico da reconstrução, já no fim do século vi. Os
textos, contudo, mais característicos daqueles tempos de deso-
lação são os dos profetas: Jeremias assistiu à queda de Jerusa-
lém (587 aC) e permaneceu ainda algum tempo na Palestina
dominada pelos caldeus, mas fugiu, por fim, para o Egito; o levi-
ta Ezequiel também é dessa época de desolação, partiu, contu-
do, para a cidade de Babilônia, onde produziu seus textos. Ageu
é do tempo da reconstrução de Jerusalém (autorizada por Ciro)
e trata do primeiro ao último versículo do messiânico Zorobabel,
da linhagem de Davi, que haveria de construir um templo ainda
mais glorioso que o do seu antepassado Salomão, cabendo ao
sumo-sacerdote Josué, um papel importante, mas secundário;
Zacarias, que teria profetizado naqueles mesmos dias, segundo
semestre de 520 aC, porém pouco depois, inverte as posições,
com o papel principal cabendo ao sumo sacerdote levita e o
secundário ao herdeiro da linhagem real de Judá. Ageu e Zacarias
falam de um novo período de glória para Jerusalém, que já esta-
ria começando com dois personagens messiânicos bem reais,
pertencentes a dois partidos: Zorobabel era o messias dos ju-
deus, propriamente ditos, nascidos na tribo de Judá, e o sumo-
sacerdote Josué era o messias dos levitas. Os livros de Malaquias
e de Abdias também são desses tempos “bicudos”, assim tam-
bém o primoroso Livro de Jó. É natural que os salmos régios, o
próprio texto dos livros de Gênesis, Êxodo, Josué e as profecias
mais antigas tenham recebido uma nova interpretação, à luz dos
trágicos acontecimentos do Exílio e do retorno, reforçando ain-
da mais a manutenção da promessa de Jeová, que passou a ser a
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doutrina central da religião israelita, reflentindo a falta de es-
perança do Exílio e o árduo processo da reconstrução de Jerusa-
lém sob o jugo dos persas, com a hostilidade dos samaritanos e
dos demais colonos. Essa nova versão das antigas escrituras, es-
crita e copidescada no século vi, já estava impregnada do autên-
tico messianismo hebraico.
A história é bem conhecida. Alexandre destruiu o império persa
e, após sua morte prematura, os generais do grande conquista-
dor, chamados diádocos, dividiram entre si a parte ocidental
daquele imenso império macedônio. Jerusalém e a Judeia esta-
vam numa situação delicada, situadas entre o poderio dos
selêucidas, descendentes do diádoco Seleuco, centrado na Síria,
de um lado, e do outro, o poderio dos lágidas, descendentes do
diádoco Ptolomeu (filho de Lagos), com a capital em Alexandria,
no norte do Egito. Copiando o conceito de realeza divina, que
Alexandre tomara emprestado aos reis persas, e também aos
faraós, tanto os lágidas quanto os selêucidas se proclamaram
deuses. O templo de Jerusalém foi profanado. Colonos de fala
grega criadores de porcos foram instalados por toda a Palestina.
A religião de Israel foi proibida. Não era um tempo propício para
a produção literária dos profetas, mesmo assim vemos obras
ficcionais passadas no tempo do exílio babilônio (embora os pro-
tagonistas sejam reais), entre elas o Livro de Jonas e o Livro de
Daniel. A ação do Livro de Daniel se passa na Babilônia dos caldeus,
na corte do rei Nabucodonosor, onde o Daniel histórico e outros
personagens reais citados na narrativa devem ter, de fato, vivi-
do. O livro faz, contudo, uma clara menção ao monarca selêucida
Antíoco IV Epífanes, que profanou o templo de Jerusalém e se
intitulava deus (Daniel 11, 31-38). Nesse livro, a figura do Messi-
as é retomada em uma nova chave, que é a terceira etapa do
messianismo em sentido estrito, agora definitivamente
apocalíptico, como se vê pela fala do anjo Gabriel, em Daniel
9,22-27, com referências ao “príncipe Ungido” [ungido = messi-
as] e ao “Ungido” nos versículos 25 e 26. Eram tempos de
aculturação e o povo judeu já não falava o hebraico e sim o
aramaico, idioma de origem síria, no qual foi escrita boa parte
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do Livro de Daniel e também, conforme se acredita, é a lingua-
gem do texto que serviu de base para o evangelho grego do
apóstolo Mateus.
Outros textos do Velho testamento católico foram escritos em
grego, mas não figuram nem no canon judaico nem no canon da
Reforma. Para não sair do tema do messianismo, mencionare-
mos apenas dois desses textos gregos que compõem tanto a
bíblia chamada Septuaginta, ou dos Setenta, quanto o Velho tes-
tamento católico: Macabeus i e ii. Da mesma forma que o autor
anônimo do Livro de Daniel pode ser considerado um profeta,
apesar de ser um “romancista”, para usar um anacronismo, o
sacerdote Matatias e seus filhos, entre eles Judas Macabeu, po-
dem ser considerados “messias”, embora aqui já não caiba o
sentido estritamente hebraico (ou profético), e sim a acepção
ampla, ou sociológica. Com a proibição da religião judaica, o sa-
cerdote Matatias enojado com o que via, fugiu de Jerusalém e
se refugiou na cidade de Modin. Era descendente do sacerdote
Asmon, de onde nome de Asmoneus, com o qual os Macabeus
também são conhecidos, e perseverou na manutenção da
ritualística levita. Certo dia apareceu em Modin um agente do
rei selêucida Antíoco Epífanes, obrigando os moradores a sacri-
ficarem segundo o rito grego. Matatias se negou peremptoria-
mente e quando viu um israelita prestes a sacrificar segundo o
rito pagão, tomado de ira, matou seu compatriota e o agente do
rei, destruiu o altar pagão e fugiu para uma região desértica acom-
panhado de uma grande multidão. Depois que faleceu, o co-
mando militar desse grupo dissidente passou ao seu filho Judas
Macabeu, que conquistou, a mão armada, a independência polí-
tica e religiosa de Israel.
Judas Macabeu e seus irmãos, que o sucederam, foram auxilia-
dos pelos hassidim, os “homens piedosos”, que depois vieram a
se separar em duas vertentes principais, a dos essênios e a dos
fariseus. O governo da dinastia dos Asmoneus, ou Macabeus,
enfaixava o controle político e o religioso, com o rei muitas ve-
zes acumulando o cargo de sumosacerdote. Os Macabeus e seus
correligionários, em particular entre o alto sacerdócio, deram
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origem ao grupo dos saduceus. Perseguidos de tempos em tem-
pos, os essênios se afastaram do bulicio da vida urbana e das
artimanhas próprias da política, cabendo aos fariseus, que per-
maneceram em Jerusalém, o combate político à dinastia rei-
nante, tendo como principal bandeira ideológica a separação do
trono e do sacerdócio, monopolizados pelos Macabeus. Cem
anos depois de Matatias, o grande Pompeu se valeu da rixa en-
tre dois irmãos da dinastia real, Aristóbulo e Hircano, um apoia-
do pelos saduceus e o outro pelos fariseus, para entrar em Jeru-
salém sem a necessidade de um exaustivo sítio. Tirou os dois do
trono e colocou em seu lugar um idumeu (outro dos povos
semitas da região), chamado Antípatro, que até então era con-
selheiro de Hircano. Antípatro foi sucedido por seu filho Herodes,
cognominado o Grande; os herodianos possuiam o governo no-
minal, ou seja, certa autonomia, ainda que restrita aos assuntos
de pouca monta.
Chegamos assim à configuração sócio-política dos tempos de
Jesus. Cabendo acrescentar a emergência de um sentimento de
revolta que foi culminar anos depois da crucificação, no sítio e
na tomada de Jerusalém, no ano 70 dC, com nova destruição das
muralhas e do templo, além de massacre e um novo exílio. Esse
novo exílio é a Diáspora do povo hebreu, que começou naquele
nefasto ano 70 e alcançou o tempo dos nossos pais, encerrando-
se com a criação do estado de Israel (1948). Esse clima de revolta
crescente do tempo de Jesus proporcionou o aparecimento da
seita dos zelotes, similares aos terroristas de hoje, alguns dos
quais tinham se integrado ao seleto grupo dos Apóstolos de Je-
sus, indicando que possuíam alguma afinidade com ele no cam-
po político e ideológico. Barrabás, por exemplo, era uma espé-
cie de bandido revolucionário similar ao Zapata do México e ao
Lampião do nosso sertão, outro fruto daqueles tempos proble-
máticos. O processo de aculturação (modalidade de violência),
que o povo hebreu sofria, propiciou também o aparecimento de
numerosos messias, um surto messiânico, podemos dizer. João
Batista era uma espécie de messias rústico. Um dos traços mais
revolucionários do seu ensinamento era justamente o batismo,
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que representa a mesma “unção” dos reis, com o óleo sagrado
substituído pelas águas do rio Jordão. Uma democratização da
unção, pois todo aquele que se arrependesse podia receber a
“unção” das águas e alcançar o reino dos Céus. Talvez João Batis-
ta fosse também descendente de Davi, pois consta que ele e
Jesus eram primos. O jejum e as provações às quais Jesus foi
submetido no deserto podem indicar um tempo de aprendiza-
do, ou iniciação, junto a João Batista ou entre os essênios.
Tampouco pode ser esquecido que Jesus vivia na Galileia, re-
gião de colonização judaica recente (fez parte da expansão dos
Macabeus), onde judeus se misturavam aos gregos, aos colonos
de origem romana e aos de procedência oriental. Lugar de gente
considerada “atrasada” e de religiosidade sincrética, a Galileia
era similar ao nosso sertão. Foi onde Jesus começou sua prega-
ção depois de ter recebido o batismo de João e passado pelas
provações no deserto.
Para conhecermos o Jesus histórico, as principais fontes são,
sem dúvida, os evangelhos canônicos. É necessário, contudo,
que façamos algumas observações. Os evangelhos apócrifos ain-
da que sejam fontes valiosas, são, em geral, muito tardios, es-
critos em um tempo que Jesus já deixara de ser um personagem
humano e se tornara o deus dos cristãos. Os evangelhos
canônicos também receberam alguns acréscimos tardios.
Tampouco cabe qualquer dúvida de que o mais complicado é o
Evangelho segundo João, que traz uma versão distinta dos ou-
tros três. O núcleo central do Evangelho de João pode, porém,
tratar-se de um texto produzido fora da comunidade apóstolica,
talvez por Nicodemos, de família sacerdotal, portanto levita, ou
alguém ligado a ele. O evangelho joanino recebeu, contudo,
muitos acréscimos facilmente perceptíveis. Todos os quatro evan-
gelhos foram escritos em grego, mas o de João é o mais grego
dos quatro. Mais do que um Messias legítimo, Jesus é visto como
parte da divindade, ele é o Verbo divino, em grego Logos, con-
ceito que vai encontrar sua matriz na filosofia grega, particular-
mente nas formulações platônicas. A passagem que retrata a
paixão e a crucificação de Jesus certamente foi escrita, ou copi-
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ada com modificações, por um autor não-hebreu, pois se refere
aos “judeus” como instigadores da crucificação. Essa interpolação
tardia foi infeliz, pois serviu para legitimar inúmeros atos de
covardia e atrocidades cometidas contra os judeus da Diáspora
por pessoas que tinham o desplante de se denominarem cris-
tãs, desde o século iv da nossa era até os dias atuais.
O Evangelho segundo Mateus também coloca algumas questões
problemáticas. Parece ser uma copilação grega de vários textos
escritos em aramaico e em grego. As tradições orais estavam
provalmente em aramaico: a genealogia, por exemplo (Mateus
1,1-17), está entre os textos mais antigos, pois era comprobatória
da aspiração legítima ao trono de Israel, por Jesus pertencer à
dinastia davídica, com a particularidade de ter sido ungido com a
água do Jordão, e depois que o cristianismo deixou de ser uma
seita judaica, essa genealogia perdeu boa parte da sua razão de
ser; também foram originalmente escritos em aramaico o “Ser-
mão da montanha” (capítulo 5, 6 e 7) e as inimitáveis parábolas
disseminadas pelo texto, com suas respectivas interpretações.
A narrativa do nascimento é certamente posterior, devido ao
caráter mitologizante, pois Jesus deixara de ser um personagem
histórico para se tornar uma divindade. A passagem sobre a pai-
xão, a crucificação e a ressurreição também parece ter sofrido
interpolações, acrescentadas a um núcleo anterior grego ou
aramaico.
Os evangelhos de Marcos e de Lucas, contudo, mostram notável
coesão estilística. Por isso, o Evangelho de Marcos é considera-
do o mais antigo dos quatro, ainda que partes do texto de Mateus
sejam mais antigas, mas sua redação final é certamente mais
recente que a da boa nova de são Marcos, baseada, segundo a
tradição, no relato do apóstolo Simão Pedro. Trata-se de um tex-
to seco e quase jornalístico, portanto bastante confiável. Lucas,
ao contrário, enfeita seu texto com passagens poéticas, com uma
escrita que pode ser considerada “barroca”, devido à exuberân-
cia, mas derivava, de fato, da escola alexandrina de poesia gre-
ga, cujo nome mais famoso é o de Calímaco. No tempo que Lucas
escreveu, Jesus já estava passando pelo processo de de-
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historização, tornara-se um mito, embora muitas pessoas que o
conheceram ainda estivessem vivas. O cristianismo deixara os
confins da nação e da religião hebraicas e se espalhava de ma-
neira totalmente inesperada entre os povos gentios, conver-
tendo multidões, que até então eram pagãs. O Evangelho de
Lucas foi escrito pouco antes ou pouco depois da destruição de
Jerusalém pelos romanos, ocorrida no ano 70 da nossa era, e
certamente estava embasado nos textos tanto de Mateus (ou
nos textos reunidos em Mateus) quanto de Marcos, entre outras
fontes escritas, além de tradições recebidas diretamente de
Paulo de Tarso e de outros apóstolos, com os quais Lucas certa-
mente conversou.
A repetição sem alterações nos três evangelhos sinóticos
(Mateus, Marcos e Lucas) de passagens da vida e do ensinamento
de Jesus é um dos indicadores da autenticidade e da veracidade
do fato narrado. Nesses três textos pode ser percebida a evolu-
ção do ensinamento do messias: a princípio era um simples pre-
gador, realizador de milagres esporádicos (taumaturgia), sobre-
tudo curas; depois que seu mestre João Batista foi morto de
maneira trágica, viu que sobre seus ombros pesava a responsa-
bilidade de continuar o seu legado salvacionista e político; a
princípio se afastou, mas foi aos poucos assumindo posturas cada
vez mais messiânicas. A fuga para fora do alcance da lei
herodiana e a multiplicação dos pães são sinais inequívocos de
uma ação messiânica, ainda implícita, contudo. O momento em
que Jesus assume uma postura propriamente messiânica é uma
dessas passagens mencionadas pelos três evangelistas sinóticos,
trata-se da famosa profissão de fé do pescador Simão. Jesus
perguntara pelo que diziam as pessoas ao seu respeito e os após-
tolos responderam que era considerado como sendo o próprio
Elias, que foi arrebatado em carne e osso para junto de Deus, ou
Jeremias, ou João Batista, ou outro profeta. E Jesus perguntou:
“E para vocês, quem sou eu?”. Simão recebeu uma inspiração e
disse: “Tu és o Cristo [tanto em aramaico quanto em hebraico
mashikha, o Messias], filho do Deus vivo!” Foi então que Simão
recebeu o nome de Pedro. Essa passagem, intitulada “A profis-
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são de fé de Pedro”, está descrita em Mateus 16,13-20, em Mar-
cos 8,27-30 e em Lucas 9,18-21, mas certamente recebeu acrésci-
mos, perceptíveis sobretudo em Mateus, devido à sua impor-
tância doutrinária. Essa passagem também sofreu, mais tarde,
uma outra distorção interpretativa para justificar a superiorida-
de do bispo da igreja de Roma, sucessor direto do apóstolo Pedro,
que foi o primeiro bispo da capital romana, sobre o patriarca de
Constatinopla, que veio a se tornar a capital do império na mes-
ma época da adoção do cristianismo como religião oficial (sécu-
lo iv dC). O episódio serve de fundamento para a crença na infa-
libilidade atribuída ao sacerdote católico e ao próprio papa (papa
é o título específico do bispo católico de Roma, sucessor em
linha direta do trono de Pedro). Voltemos à postura messiânica
de Jesus. Logo após a revelação de Pedro de que ele é o Messias
prometido pelos profetas, Jesus, num primeiro momento, pede
segredo aos apóstolos. Faz, pouco depois, a primeira de três
profecias acerca dos sofrimentos pelos quais passará, da sua pró-
pria morte e da ressurreição. Pedro pede que renucie a uma
perspectiva tão funesta e que pense um pouco em si e nos seus;
recebe, contudo, uma severa reprimenda do pastor da Galileia.
Outro episódio de suma importância, que acontece logo na
sequência é a Transfiguração, quando Jesus se mostra em toda a
sua glória para Tiago, filho de Zebedeu, para seu irmão João e
para Pedro.
A Semana Santa corresponde ao reinado do Messias em Jerusa-
lém. Começa com a aclamação no domingo, que é o primeiro dia
da semana semita (em parte copiada pelos portugueses). Um
grande número de populares se aglomerou em uma das entra-
das da cidade dos profetas e cobriu com mantos e ramos de
palmeira o caminho que o descendente de Davi iria percorrer. O
messianismo tem sempre um aspecto inesperado, no caso do
episódio de Ramos, cabe observar, que, ainda que aceitando o
título real, Jesus não chegava montado em um fogoso garanhão,
mas no dorso de um jumentinho, filhote de jegue, como tam-
bém se diz, ou asno. Pode ser também chamado de burrico, des-
de que não haja confusão com burros e mulas, que são
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pro-priamente muares, híbrido de asinino com equino. A jumen-
ta mãe vinha ao lado para garantir o passo da sua cria. Com isso,
Jesus mostrava ter controle sobre as paixões animais, tão visí-
veis em Saul, em Davi, no próprio Salomão e, mais ainda, na
corrompida descendência da casa de Jessé. Ao adentrar em Je-
rusalém e se dirigir ao templo, erguido no tempo de Zorobabel
e do sacerdote Josué, o rabino da Galileia agiu mais uma vez de
forma inesperada, não conteve sua ira e expulsou os mercado-
res, que vendiam pombos, para um sacrifício expiatório, e em-
prestavam dinheiro, para o pagamento das despesas religiosas.
O Messias é, contudo, um rei sagrado, e todo rei sagrado deve
ser sacrificado. Não deve envelhecer, pois os campos, os reba-
nhos e os moradores perderiam sua energia vital, por estarem
conectados ao rei sagrado. Davi, por exemplo, ainda que não
tenha sido sacrificado, teve que abdicar ao trono da Judeia, quan-
do perdeu a potência sexual, conforme se vê nos primeiros
versículos do Livro um dos reis. A tradição de assassinar o rei
sagrado em um ritual está presente em numerosas culturas es-
palhadas pelos continentes. Esse rei sagrado, cujo sangue deve
ser derramado para o rejuvenescimento cíclico da terra e dos
moradores, foi o tema central do clássico Ramo de ouro, de
George Frazer, e de toda uma vertente antropológica e literária,
que floresceu ao longo do século xx. Não há notícia do sacrifício
religioso de reis em Israel ou na Judeia, pois a prática havia sido
abolida antes mesmo dos tempos mosaicos, quando Abraão,
diante de um prodígio de origem divina, interrompeu o sacrifí-
cio do seu primogênito Isaque. Muitas culturas do Oriente mé-
dio e da Europa indoeuropeia preservaram o sacrifício do rei por
mais tempo. Por escolha própria, ou por determinação divina,
ou da lei romana e judaica, o certo que o Jesus aclamado rei
cinco dias antes, foi preso na noite do quinto dia e executado no
sexto dia, após dois julgamentos realizados às pressas, primeiro
pelos príncipes dos sacerdotes, que eram a cúpula dos saduceus,
depois pelo procurador romano Pôncio Pilatos. Os prodígios não
terminam com a sua morte na Cruz, mas continuaram com a Res-
surreição e com o episódio de Pentecostes, quando os apósto-
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los receberam numerosos dons. Jesus se manifestou também
para Paulo, quando seguia para Damasco, a mando das autorida-
des levitas, para prender os seguidores da nova religião, que
ainda não era bem uma religião e sim uma seita judaica
consi-derada herética pelos príncipes dos sacerdotes.
O cristianismo é, portanto, uma religião messiânica. Essa afir-
mação chega a ser redundante, pois a ideia messiânica está im-
plícita na própria palavra “cristão”,  já que Cristo e Messias são
sinônimos, ou, pelo menos, eram originalmente a mesma pala-
vra, “ungido”, nos idiomas grego e hebraico. O cristianismo era
originalmente uma seita judaica, perseguida e colocada na clan-
destinidade, em função das supostas heresias, entre elas a de
que o Messias aguardado pelos israelitas desde o tempo dos
profetas tinha vindo enfim, era Jesus. De fato, os seguidores da
religião mosaica esperam até hoje a vinda do Messias, prometi-
do pelos Salmos e pelos profetas, que vai trazer um novo tempo
de glória para a nação judaica. O judaísmo é também, há alguns
milênios, messiânico. O mesmo pode ser dito a respeito do
islamismo, pois Maomé foi um profeta messiânico, que guiou
seu povo para Medina na Hégira, depois que foi escorraçado de
Meca, devido às suas ideias revolucionárias. Maomé extirpou a
idolatria do povo árabe, determinando o fim do tempo chama-
do de Jahília, ou “tempo da ignorância”. Sua doutrina, da mesma
forma que a de Jesus, propagou-se de forma espantosa até os
confins do mundo então conhecido. Também falava de um para-
íso, a ser alcançado pelos fiéis após a morte, com belas mulhe-
res, que são as huris, e com toda sorte de coisas agradáveis.
Judaismo, cristianismo e islamismo sofreram profundas altera-
ções na dimensão da longa duração histórica, mas não perderam
sua característica messiânica, já que novos personagens desem-
penharam o papel de messias, alguns em sentido estrito, no
judaísmo, outros em sentido sociológico, muitos com importan-
te função nos desenvolvimentos graduais pelos quais passou
cada uma dessas três “religiões do livro”. O messianismo não é,
contudo, exclusividade das religiões “do livro” (islamismo, cris-
tianismo e judaísmo), mas está presente em praticamente to-



186

das as culturas. Neste segundo desenvolvimento do presente
artigo, entretanto, vamos nos ater à religião cristã e, em especi-
al, ao cristianismo messiânico lusobrasileiro. A compreensão
dessa forma de cristianismo, considerada rústica, é indispensá-
vel para a percepção da presença do Cristo e o que ela represen-
ta no próprio âmago da alma brasileira.
Desde os primeiros tempos do cristianismo, toda sorte herejes
e líderes de seitas (muitas dessas seitas eram gnósticas, religião
sincrética disseminada no mundo mediterrâneo dos primeiros
séculos da era cristã) adotaram a postura messiânica dentros
dos limites impostos pela própria doutrina cristã, ainda que in-
terpretada de maneira livre. Muitos monges também adotaram
postura messiânica, entre eles os criadores de ordens: são Do-
mingos, da ordem dominicana; são Bento, ainda cultuado por
crioulos que moram no sertão, com a ordem dos beneditinos, e
o também beneditino são Bernardo, que provocou a primeira
cruzada, legitimada pela libertação de Jerusalém, então sob o
domínio de sultões muçulmanos; e também o revolucionário
Francisco de Assis, e os recentes Inácio de Loiola e Vicente de
Paula. Modificação importante pela qual o cristianismo passou,
que afetou diretamente seu aspecto messiânico, foi a
oficialização da nova religião pelo imperador Constantino no
ano de 312. O imperador passou a ser um cargo em certa medida
messiânico. Ainda que só Jesus seja o Cristo, ou seja o ungido
por excelência, o imperador devidamente ungido conforme o
rito cristão, adotava muitos elementos messiânicos. Depois que
o império foi dividido entre Constatinopla e Roma, temos, do
lado ocidental, os exemplos de Carlos Magno, de Frederico II e
do mais recente Carlos V. Entre os reis da França, são Luís, que
em vida era Luís IX, e Luís XIV adotaram elementos messiânicos
no modo como governaram. O primeiro deles mais do que o
segundo, devido à devoção que professava, a uma certa humil-
dade, ainda que “piegas”, e às duas participações nas cruzadas.
Se o segundo pode com justiça ser chamado de rei Sol, são Luís
era um rei monge. Napoleão seguiu a mesma linha, sendo ungi-
do imperador, apesar do iluminismo tão próprio da França do
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seu tempo, seu sobrinho Luís Napoleão seguiu o mesmo cami-
nho, mas não tinha o carisma do tio. Assim também Charles de
Gaule e François Mitterrand. A ideia do monarca diretamente
inspirado por Deus foi objeto de tratados eruditos, que servi-
ram para legitimar a luta de tantos monarcas, sobretudo impe-
radores germânicos, contra os papas.
Os monarcas portugueses, meio mercadores, sempre foram aves-
sos aos carismas e aos messianismos. A população rural e a ca-
mada mais pobre da população urbana exigiam, contudo, um
monarca messiânico. Décadas depois da “descoberta” do Brasil,
o reino de Portugal passou por uma séria crise dinástica, pois o
rei João III, casado com Catarina, irmã do imperador Carlos V,
teve nove filhos, mas apenas dois alcançaram a adolescência: o
infante dom João e dona Maria, que se casou com o filho do seu
tio Carlos, que veio a ser Felipe II, enquando seu irmão se casava
com outra prima, irmã do cunhado, chamada Joana. O casamen-
to real, celebrado em 1552, durou pouco tempo, pois já no ano
seguinte o infante herdeiro do trono veio a falecer, deixando,
contudo, sua esposa grávida. O neném “dom” Sebastião nasceu
no dia 20 de janeiro de 1554, batizado com o nome do famoso
santo daquele dia. Era filho póstumo do infante e neto do rei
João III. Para a nação portuguesa era mais do que um provável
futuro governante, era a garantia da própria autonomia lusita-
na, porque, sem ele, o país passaria a ser governado pelo genro
do rei, casado com a única filha que sobreviveu. Acontece que o
genro era Felipe II, o rei da Espanha. O reino de Portugal passa-
ria então a ser governado pela Espanha. Sendo, de fato, a garan-
tia da liberdade nacional, o jovem príncipe acreditava ser um
campeão da cristandade. Queria atacar o reino islâmico do Mar-
rocos, que se encontrava em franca expansão. Depois de contra-
tar grande número de mercenários estrangeiros, desembarcou
em terras marroquinas e cometeu o erro de se dirigir ao interior,
onde foi derrotado e morto, na fatídica manhã de 4 de agosto de
1578. O corpo nunca foi encontrado, ou foi encontrado, mas o
resgate pedido não foi pago, conforme a versão marroquina dos
fatos. Contava 24 anos, mas morreu sem deixar filhos. O cardeal



188

Henrique, irmão de João III, ainda governou por uns meses, po-
rém a Espanha era mais poderosa e atacou tanto no campo jurí-
dico quanto no militar e, em 1580, a brava gente portuguesa
passou para a esfera de governo do rei espanhol, Felipe II, que
governava, aliás, meio mundo.
Não estamos mais em tempos bíblicos, mas antes da trágica
morte do jovem rei Sebastião, um profeta cristão de origem ju-
daica profetizou a vinda de um rei mágico, verdadeiro messias
que haveria de levar a nação lusitana ao seu máximo esplendor.
Esse vate vivia na vila portuguesa de Trancoso (não confundir
com o concorrido balneário baiano), chamava-se Gonçalo Ennes
Bandarra e era sapateiro, mas profundamente versado nas sa-
gradas escrituras, usando preferencialmente o Velho testamen-
to. Talvez estivesse angustiado com a sucessiva morte dos her-
deiros ao trono português, quando escreveu suas trovas proféti-
cas nos anos 1530 e 1540. Nessas trovas fala de um “rei encober-
to” e, poucas décadas depois dessa profecia, o rei de Portugal
desapareceu misteriosamente na “santa” luta em prol da cris-
tandade e talvez tivesse sido resgatado por Deus ou pelos seus
anjos. Nas profecias do Bandarra, esse rei “Encoberto” era asso-
ciado ao Leão de Judá e seu governo seria o quinto império pro-
fetizado pelo anjo Gabriel para que Daniel compreendesse uma
das visões que tivera. Visão e interpretação ocupam todo o capí-
tulo 6 do Livro de Daniel. E, já nos últimos versículos desse capí-
tulo, Gabriel fala que, depois que as quatro feras que represen-
tam quatro reis, ou, mais propriamente, quatro reinos, fizerem
suas maldades, o governo do mundo será entregue “ao povo
dos santos do Altíssimo” (Daniel 6,27). Esse povo de santos era o
povo português, segundo Bandarra. Argumento endossado por
outros profetas, inclusive o visionário Hanequim, para quem a
Terra prometida era o Brasil, o erudito padre Antônio Vieira, da
ordem jesuíta, e, em tempos recentes, pelo arquipoeta Fernando
Pessoa, ou por um dos seus heterônimos.
Da mesma forma que os salmos régios receberam nova leitura
nos tempos do Exílio e da dominação estrangeira em Israel, a
profecia do Bandarra ganhou importância redobrada com a
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desaparição do jovem rei e a dominação dos espanhóis. Em 1603,
as trovas foram publicadas em volume com o título de Paráfrase
e concordância de algumas profecias de Bandarra, sapateiro de
Trancoso. O milagre de Ourique, com Jesus Cristo aparecendo
para um monge que foi aconselhar o conde, que depois veio a
ser o primeiro rei de Portugal, teria sido forjado também nesse
tempo de dominação, porém pouco depois. O cristianismo es-
pecífico português recebeu com isso um reforço messiânico e
esse paradigma messiânico do quinto império chegou a nor-tear
a política de estado nos tempos em que o padre Vieira foi conse-
lheiro da dinastia dos Bragança, entronizada em 1640, com a pro-
messa de uma glória ainda maior para o reino português, que
ainda não veio. Vieira foi influente na corte do primeiro rei dos
Braganças, João IV, e da sua viúva, a regente dona Luísa de
Gusmão. O racionalismo chão dos monarcas portugueses vol-
tou, contudo, a prevalecer, quando o filho do casal, Afonso VI,
ascendeu ao trono. O padre Vieira foi então entregue à “santa”
Inquisição de Roma, onde ficou algum tempo preso. No ramo
dos Braganças que governou o Brasil, esse racionalismo sempre
prevaleceu. A figura de Pedro II é sintomática de um
pragmatismo implacável: seu aspecto soturno, quase
macambúzio, o gosto pelas atividades de gabinete e as viagens
pelo exterior, além de ser precocimente envelhecido, a julgar
pela aparência, em parte devido à longa barba branca cultivada
com cuidado. A população clamava por um rei que se envolves-
se nos conflitos gritantes daqueles tempos, verdadeiras guerras
civis, enquanto Pedro II apenas lavava as mãos, substituindo os
gabinetes ministeriais e os presidentes das províncias mais tur-
bulentas; e enviando o Exército e a Marinha, quando a situação
assim exigia. Seu neto, Luís de Bragança, aspirando regressar ao
trono do Brasil na primeira década dos novecentos, ainda ten-
tou se aproximar da população sertaneja com um discurso que
não era messiânico, mas era certamente carismático. Ainda que
o padre Vieira, com seu sebastianismo erudito, baseado no
Bandarra e no profeta Daniel, tenha nascido no Brasil, ainda que
o visionário Hanequim tenha vivido cerca de vinte anos no Brasil
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e no distrito das Minas do Ouro, ainda assim, conforme se vê,
não foi esse sebastianismo culto que deu origem ao messianismo
especificamente brasileiro.
O cristianismo messiânico brasileiro e o próprio sebastianismo
brasileiro estão impregnados de elementos não cristãos, que
não podem ser, de forma alguma, esquecidos, quando se estuda
a religiosidade da nossa gente. Os dois elementos messiânicos
extracristãos mais visíveis são o messianismo tupiguarani da Terra
sem males e o messianismo régio banto, sobretudo dos povos
congo-angolanos. Existe certamente um messianismo macro-jê,
mas nossos escassos conhecimentos não permitem qualquer
digressão no assunto, apenas a constatação da existência de
movimentos messiânicos entre os timbiras das nações Craô e
Canela, no norte de Goiás (hoje Tocantins) e sul do Maranhão, já
na segunda metade do século xx. O messianismo dos povos tupis
e guaranis, entretanto, foi mais estudado, inclusive pela soció-
loga Maria Isaura Pereira Queiroz, no clássico O messianismo no
Brasil e no mundo, que se refere aos cronistas mais antigos,
Gandavo e Anchieta, por exemplo, e a autores recentes, entre
os quais Kurt Nimuendaju e Alfred Métraux, quando trata do
messianismo do povo tupi. Geralmente, um pajé, ou outro tipo
de homem santo, aparece na aldeia e convoca todos a pararem
de trabalhar nas roças, parar de caçar e de pescar, para se dedica-
rem a cantos, danças e festividades, com o intuito de alcançar a
Terra sem males, à qual se chega também por meio de desloca-
mentos migratórios. Essa terra prometida dos tupiguaranis é tanto
geográfica quanto mágica, passível de ser alcançada pelo deslo-
camento ou por intermédio de cantos e danças ininterruptos,
ou pelos dois meios de forma complementar. O fenômeno foi
registrado na Bahia, nas capitanias do sul, em Pernambuco e no
Maranhão dos séculos xvi e xvii e, mais recentemente, já no
século xx, foi relatado no sul do Mato Grosso (antes da divisão),
em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina, com desdobra-
mentos na Argentina e no Paraguai.
Movimentos sincréticos diretamente influenciados pelo
messianismo tupi foram os movimentos denominados Santida-
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des, que eclodiram nos dois primeiros séculos da colonização
portuguesa. Na Santidade da região de Jaguaripe, por exemplo,
no Recôncavo baiano, o líder era denominado Papa e também
Tupanaçu. Essas Santidades se espalharam ao longo da costa re-
cém colonizada por portugueses e franceses, e alguns desses
movimentos preservavam costumes religiosos e culturais do
povo tupi, entre os quais a poligamia, a antropofagia (canibalis-
mo) e a cauinagem (bebedeira coletiva com distribuiçao de
cauim, bebida fermentada), insuportáveis aos olhos de clérigos
e de familiares do Ofício dito santo. As Santidades foram, por-
tanto, reprimidas a ferro e fogo. Levantamentos de característi-
cas similares, devidamente extirpados dos traços mais ofensi-
vos aos olhos cristãos, eclodiram no mundo de fala guarani da
Argentina, do Paraguai e da Bolívia, nos séculos xviii e xix, quan-
do os movimentos brasileiros de Santidade já tinham sido ex-
tintos. Espécie de Santidades tardias sugiram na região do rio
Negro e do alto Amazonas, a jusante de Manaus, a partir de 1850,
num contexto distinto das santidades dos anos quinhentos e
seiscentos, mas em meio a processos similares de
destribalização. O Cristo Alexandre, por exemplo, reuniu indí-
genas de tribos distintas e comandou um êxodo, com as prova-
ções de praxe, até a aldeia Juquiarapecuma, sobre a qual passou
a governar. Por volta de 1857, um caboclo chamado Venâncio, de
origem venezuelana, recebeu o título de Santo Cristo. Na mes-
ma época e na mesma região, surgiu um terceiro messias de
nome Padre Santo, também denominado Cristo, acompanhado
por um discípulo de nome São Lourenço e uma índia idosa, que
era Santa Maria; não distantes dali, ainda na década de 1850, são
registrados os movimentos mais ou menos messiânicos do índio
Aniceto e de Basílio Melgueiro; mais tarde, por volta de 1880, há
ainda notícia de um Vicente Cristo.
O crescimento da escravidão de origem africana, que substítuiu
a escravidão indígena, alterou os parâmetros messiânicos das
castas menos favorecidas. Essa substituição da mão de obra es-
crava indígena pela de origem africana não foi, de maneira algu-
ma, nem súbita nem homogênea. A escravidão indígena e a so-
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ciedade mameluca eram parte importante do Brasil de fala tupi,
ou nhengatu, idioma que predominou por toda parte até o tem-
po do marquês de Pombal, suprimido mediante um continuado
esforço de natureza jurídica, política e cultural. Essa religiosida-
de messiânica das Santidades, foi, contudo, assimilada pelo novo
messianismo da casta cativa (forros incluídos), contando agora
com numerosos elementos de origem banto. O messianismo
congo-angolano que conhecemos, com os exemplos clássicos
do Antonismo no início do século xviii e do Kimbaguismo em
pleno século xx, mostra pela complexidade da doutrina e pela
inserção na política, que são desenvolvimentos de um
messianismo mais antigo, talvez ligado à própria migração banto,
grupo étnico e cultural que se assentou em mais da metade do
continente africano: no centro, no sul e na costa leste. O
messianismo banto do subcontinente congo-angolano está qua-
se sempre ligado à figura de um rei ou rainha, portador de títu-
los distintos: ntótela, kabunga, soba, ngola, nzinga
(aportuguesado jinga) etc. Eram reis locais com títulos locais,
ainda que seu poderio se estendesse até o território dos sobas
vizinhos, que ficavam assim subordinados, mas continuavam
sendo sobas. O ntótela era o título específico do monarca do
reino do Congo, abrasileirado e cotidianizado no rei Congo das
pequenas cidades interioranas. O ntótela original possuía, con-
tudo, numerosos poderes sobrenaturais, mas o contato com o
poderio português e com a igreja católica, a partir de 1491, fo-
ram fatais para todo esse patrimônio imaterial e para a própria
autonomia política do Congo. Nzinga era também um título da
realeza e da alta nobreza congolesa. Era apenas um dos muitos
títulos ostentados pela valente rainha Jinga, mas não era neces-
sariamente feminino. Os sertões angolanos que Jinga governou
ao longo de décadas estavam originalmente subordinados ao
reino do Congo. Essas tradições da realeza congo-angolana, des-
pidas de (quase) todo caráter messiânico e político, foram guar-
dadas nas festividades católicas do Rosário, com a coroação do
rei Congo e da rainha Jinga, ou do rei e da rainha do Rosário.
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Alguns elementos da sacralidade original dessa realeza
messiânica banto foram, contudo, resguardados, ainda que no
Brasil dos escravos africanos, essa “monarquia” tenha se torna-
do puramente simbólica. Em alguns locais, corria a crença de
que o rei e a rainha do Rosário eram portadores de poderes
especiais de previsão do futuro, de cura e de reza (com as múlti-
plas funções do rezador), mas esses dons espirituais ou carismas
tinham validade restrita ao período de um ano, ou seja, durante
o tempo em que ocupassem os cargos de rei e de rainha.
Tampouco se pode esquecer que, ainda que não tivessem aces-
so nem sequer à Câmara municipal, as irmandades do Rosário
dos homens pretos usufruíam de certa autonomia restrita ao
âmbito do arraial onde ficava a igreja e aos problemas que não
afetassem os outros arraiais. Tampouco se pode desdenhar o
que representava ser rei ou rainha, ainda que simbólicos, para
um escravo ou ex-escravo, que muitas vezes sequer nascera no
Brasil, numa sociedade escravagista e estancada em castas
endogâmicas como era a nossa. Embora seja difícil generalizar,
tanto mais com os poucos dados de que dispomos, é de se supor
que os quilombos seguissem uma estrutura política e religiosa
similar à das irmandades do Rosário. Quase sempre, os
quilombos contavam com o casal real, e também com cargos
religiosos desempenhados por bispos ou papas, além de cargos
militares e conselhos, sendo de se supor que eventualmente
também existisse alguma burocracia. Lembremos que muitos
dos homens e mulheres escravizados vinham do reino do Congo
ou da área de influência cultural desse famoso reino, ou tinham
passado por essas regiões a caminho do dito novo continente e
de uma nova vida, de privações e de sofrimento. Congoleses e
angolanos tinham, via de regra, algum contato com o idioma
português e com a religião católica, o que nem sempre aconte-
cia com os escravos capturados na região das guinés, nos vale do
Níger e do rio Senegal, incluindo regiões adjacentes. Muitos es-
cravos bantos, ao chegarem ao Brasil, eram já falantes de portu-
guês, chamados de ladinos, ou tinham maior facilidade para ado-
tar a língua daqueles que se diziam seus proprietários. A oscila-
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ção entre os preços de bantos e não bantos era grande, porém
essa aptidão para a aprendizagem do idioma e para a adoção da
religião católica era uma das razões da valorização dos bantos
com relação os povos “nigerianos”: iorubás, gegê-nagôs, haussás,
fulos e mandingos, entre outros, vindos da região chamada pe-
los etnólogos de “Sudão ocidental”, que fica bem longe tanto do
Sudão, quanto do Sudão do Sul, de hoje. A influência dos
“sudaneses ocidentais” no cristianismo sertanejo ainda está por
ser traçada, ao contrário dos bantos, cujas festas do Rosário, e
afins, têm dado origem a uma quantidade praticamente infinita
de estudos, e que dará muito trabalho a quem quer que se dis-
ponha a catalogar e classificar os milhares de textos, gravações e
imagens que trazem dados dessa festa que continua instigante
e, em grande medida, inexplicada.
Todo esse conjunto sincrético que incorpora ao messianismo
“original” judaico e cristão, elementos sebastianistas, tupis e
bantos, pode ser observado no episódio da serra do Rodeador e
em outros movimentos messiânicos registrados do século xix
para cá. Um profeta chamado Sebastião José dos Santos come-
çou a reunir pessoas de origem humilde, com muitos desertores
no grupo, e fundou, em 1817, a cidade do Paraíso Terrestre, com
toda a sua hierarquia governativa e milícia. Dizia que dom Se-
bastião viria se unir a ele e à sua gente. O governo pernambucano
se sentiu ameaçado pelo que parecia ser uma conspiração e ar-
rasou o arraial, com a canificina de praxe, na noite de 25 de outu-
bro de 1820. Ainda em Pernambuco, anos mais tarde, em 1836,
um outro profeta começou a percorrer as feiras do verdadeiro
polo de resistência cultural que é o vale do Pajeú, afluente da
margem norte do São Francisco, pregando também nas vizinhan-
ças. O nome desse profeta era João Antônio do Santos, descrito
como sendo acaboclado (“mameluco”). Entre outras coisas, di-
zia que dom Sebastião, o rei Encantado, iria desencantar em
breve. Por volta de 1838, com os seguidores que haviam se reu-
nido em torno da sua pessoa, estabeleceu-se ao pé de duas gran-
des pedras, cercadas de matacões, criando, ao lado do seu cu-
nhado João Ferreira, o reino Encantado. João Ferreira também
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pregava e foi coroado rei. A esposa de João Ferreira, de nome
Josefa, era a rainha, e havia toda uma hierarquia. Manoel Vieira,
por exemplo, adotou o nome de Frei Simão, monge que real-
mente pregara na região do rio Pajeú. O episódio deu origem ao
romance A Pedra do Reino, do genial Ariano Suassuna. As autori-
dades e a sociedade, como um todo, ficaram escandalizados com
o caráter orgiástico das cerimônias ali praticadas, mas, em maio
de 1838, a notícia dos sacrifícios humanos deixou todos
estarrecidos. Os fiéis acreditavam que para desencantar dom
Sebastião era necessário banhar a pedra com o sangue de víti-
mas imoladas: mais de vinte homens e mulheres foram sacrifi-
cados, cerca de trinta crianças e quase vinte cães. Outras vinte
pessoas, algumas mulheres incluídas, foram mortas quando a
comunidade foi atacada pelas forças imperiais e destruída. Ou-
tro movimento messiânico que ficou famoso, teve lugar na ser-
ra que divide Santa Catarina e o Paraná, o nome da movimento e
da região era Contestado, incluía numerosas comunidades e tra-
vou batalhas sagrentas contra as forças legalistas. Tinha caracte-
rísticas muito similares às dos demais movimentos messiânicos
do sertão. Cabe chamar a atenção aqui para o fato de que dom
Sebastião era confundido com são Sebastião, o que talvez ajude
a explicar a disseminação das capelas e bandeiras dedicadas a
são Sebastião, que, nesse caso, seria o patrono (e sinalizador)
do cristianismo messiânico brasileiro. Outra peculiariedade do
movimento do Contestado, que merece ser melhor estudada, é
que os personagens do ciclo medieval de cavalaria (canções de
gesta), entre eles Carlos Magno e seu avô Carlos Martelo, servi-
am de parâmetro para essa comunidade messiânica, ao lado dos
personagens bíblicos.
O catolicismo messiânico brasileiro praticado pelo sertanejo dos
estados hoje chamados de nordestinos ganhou um novo padrão,
um novo paradigma, podemos dizer, a partir das missões do pa-
dre José Maria Ibiapina. Quando foi ordenado sacerdote, o pa-
dre Ibiapina era homem maduro, com uma vida de dissabores.
Nasceu em Sobral, no Ceará, mas a família se mudou para Forta-
leza, onde o pai foi fuzilado, por ter tomado parte da república
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do Equador (fora eleito deputado pelo Ceará), e o irmão mais
velho morreu, muito possivelmente assassinado, em Fernando
de Noronha, onde cumpria pena perpétua pelo mesmo crime. O
jovem José Antônio (depois da ordenação se tornou José Maria,
em homenagem a Nossa Senhora) acertou então alguns negóci-
os pendentes que o pai tinha no Maranhão e se responsabilizou
pela criação dos irmãos mais novos. Formou-se em Direito na
primeira turma da faculdade de Olinda. Era ainda jovem e já
estava no auge da fama: foi professor substituto na faculdade
onde estudara, logo nomeado juiz de Direito na conturbada
comarca de Quixeramobim, onde teve que lidar com a vindita
dos latifundiários Araújos contra os pequenos proprietários e
comerciantes da família Maciel, parentes de Antônio Vicente,
então menino, que veio a ser, mais tarde, o mais célebre dos
messias brasileiros, com o nome de Antônio Conselheiro.
Ibiapina chegou a ser eleito deputado geral do império, porém
jogou tudo para cima quando sua noiva rompeu com ele. Ela
teria fugido com um primo, segundo se conta. Deixou vida pú-
blica e cargos públicos, ainda atuando, contudo, em algumas
causas. Depois, fechou-se na casa em Olinda, saindo apenas para
frequentar a igreja. Contava já 47 anos, em 1853, quando foi
convidado a se sagrar sacerdote sem ter sequer que cursar o
Seminário, devido à formação acadêmica que recebera. Foi logo
nomeado para cargos administrativos da diocese, mas recusou
as funções para se dedicar ao que realmente almejava, realizar
as chamadas santas missões no sertão.
O que diferencia as santas missões do padre Ibiapina de outras
tantas percorreram o sertão é o alcance social da sua pregação.
Nas missões, de modo geral, a congregação de tantas pessoas
dotadas de fervor religioso muitas vezes deu ensejo à realização
de obras públicas, no mais das vezes restritas, contudo, às obras
pias: reforma de igrejas, construção de muros de cemitérios,
ereção de um cruzeiro. O objetivo principal, contudo, das santas
missões, inclusive aos olhos do sertanejo, é salvar as almas do
inferno, ministrando os sacramentos considerados indispensá-
veis para a salvação da alma, conforme a crença católica. Os pais
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tinham medo que os filhos morressem “pagãos”, tanto mais
quando a união dos genitores não tinha sido sagrada pelos ritos
da igreja, sem falar na confissão dos incontáveis pecados, que
cada qual carrega. As missões do padre Ibiapina não se restringi-
am à construção de igrejas e cercamento dos cemitérios, mas
abriu pelo menos um canal fluvial, consertou estradas, formou
açudes. Deixou sua marca entre Alagoas e o Piauí, em numero-
sas localidades, tanto grandes quanto pequenas. Sua maior rea-
lização foi, sem dúvida, a institucionalização de 22 Casas de Ca-
ridade, que serviam de moradia para órfãos e outros deserdados,
e de abrigos para idosos, doentes e portadores de problemas
especiais. Para cuidar dessas Casas (sobrados com muitas por-
tas, construídos durante, ou a partir das missões), instituiu uma
ordem de irmãs de caridade, sendo esta a sua ação mais
messiânica, já que, depois que vestiu a batina, jamais se arvo-
rou nos campos da política eleitoral ou governativa. O profícuo
trabalho em prol da população foi uma das tônicas na atuação de
dois outros messias, mais bem caracterizados, que podem ser
considerados sucessores de Ibiapina: o padre Cícero e Antônio
Conselheiro. Estudiosa de Canudos, a professora Walnice Galvão
percebe a íntima ligação das missões de Ibiapina com a pregação
peregrina de Antônio Conselheiro e com o trabalho político do
padre Cícero. Já tivemos oportunidade de escrever um texto
sobre esses três messias, intitulado “Três santos cearenses”, mas
abordando antes o aspecto carismático (em sentido weberiano),
do que o messianismo propriamente dito.
Os dois herdeiros de Ibiapina foram bem sucedidos, o Conse-
lheiro por pouco tempo, pois sua comunidade foi atacada repe-
tidas vezes, com a totalidade dos homens (milhares deles, exceto
anciões e crianças de braço) degolada pelas peixeiras legalistas
do exército dito republicano. As mulheres, meninas e crianças
distribuídas entre os oficiais e a soldadesca. Relembraremos
apenas que, a exemplo de Ibiapina, o Conselheiro realizou obras
de grande alcance, ergueu e reformou igrejas, fez uma reforma
completa na famosa escadaria de Monte Santo, que fora contruída
no século xviii, por iniciativa de um monge capuchinho, mas se
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encontrava em ruínas, além de açudes, estradas, muros de ce-
mitérios. Não se pode esquecer que é o fundador de duas loca-
lidades, hoje municípios devidamente constituídos: Canudos e
Crisópolis. Com relação a Canudos, cabe observar que uma pe-
quena comunidade existia, mas o pequeno povoado originário
teve sua população multiplicada por um número na casa dos
três dígitos. Hoje, a Canudos original, que durante o governo de
Antônio Conselheiro foi Belo Monte, está submersa pelas águas
do açude de Cocorobó, que, a despeito da inegável utilidade,
foi construído com o objetivo de apagar a indelével lembrança
do Peregrino de Quixeramobim. A cruz erguida por ele continu-
ava a ser objeto de adoração da população, conforme demons-
traram os muitos ex-votos que Odorico Tavares e Pierre Verger
encontraram na histórica viagem jornalística que fizeram a Ca-
nudos, para a edição na revista O Cruzeiro, que lembrava o
mssacre cinquenta anos depois, em 1947. O legado do Conse-
lheiro também instituiu novos parâmetros cristãos, que culmi-
naram na criação de uma igreja católica dissidente na região,
pelos meados dos anos 1980. Outro traço do movimento
conselheirista que merece uma pesquisa mais detalhada, pelo
ponto de vista dos estudos messiânicos, é o fato de que Antônio
Vicente era chamado de Bom Jesus e Bom Jesus Conselheiro
pelos seguidores. Não se trata, como pode pensar um antropó-
logo mais afoito, da crença de que Antônio Conselheiro fosse o
próprio Jesus ou uma reencarnação dele. Trata-se de um nome
de cargo, devido à sua atuação que era reconhecidamente simi-
lar à do rabi da Galileia. O mesmo vale para a maioria dos “Cristos”
e dos outros nomes bíblicos, ou de santos, aplicados a pessoas
de carne e osso, tanto no messianismo católico brasileiro quan-
to no messianismo congo-angolano, onde encontramos, no iní-
cio dos setecentos, a profetiza Beatriz Kimpa Vita, denominada
Santo Antônio, porque desempenhava um papel similar ao des-
se santo. Essa tradição dos nomes de cargo é antes banto que
cristã.
Não há como menosprezar o que Cícero Romão fez por Juazeiro
do Norte e podemos estender esse notável benefício à índole
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dos sertanejos que foram influenciados, direta e indiretamen-
te, pela sua forma de religiosidade. Quando o jovem Cícero
Romão, recém-ordenado, chegou lá, Juazeiro não era mais que
um povoado de bêbados e desocupados, um subúrbio, a cerca
de duas léguas do vetusto Crato. Juazeiro ainda não era “do Nor-
te” e nem deve ser confundido com seu xará baiano das mar-
gens do São Francisco. Recebendo a estima da população, o pa-
dre Cícero foi ficando. Para o sertanejo, o sacerdote católico é
dotado de poderes sobrenaturais e Cícero Romão estimulava
esse tipo de crença. A exemplo do padre Ibiapina, criou uma
instituição de irmãs de caridade e praticou o preceito, esqueci-
do pela cristandade, de ajudar os menos favorecidos. O milagre
da hóstia, que se transformava em sangue quando colocada na
boca de uma das irmãs da ordem que instituíra, recebeu grande
repercussão da imprensa. Se já era reconhecido “beato”, além
de ser sacerdote, passou, então, definitivamente, à categoria
de “santo popular”. Conseguiu a emancipação política de
Juazeiro do Norte e ele próprio passou a se dedicar à política,
ocupando os cargos de intendente municipal e deputado esta-
dual. Eleito para o Congresso nacional, não tomou posse, em
parte porque o Rio de Janeiro ficava muito longe de Juazeiro.
Também comandou a jagunçada em armas quando se fez neces-
sário. Verdade que contava com um braço direito político, mili-
tar e para os assuntos ligados à “elite” nacional, o médico baiano
Floro Bartolomeu. O fato é que, no início de 1914, sob o coman-
do espiritual do padre Cícero e sob o comando temporal do dou-
tor Floro Bartolomeu, as tropas do Cariri, no sul do Ceará, avan-
çaram invictas e chegaram à capital Fortaleza, no litoral, forçan-
do o governo federal a nomear um novo governador para o esta-
do. Os milagres também geraram perseguições por parte da cú-
pula da igreja católica, com ameaça da perda do sacerdócio e até
de excomunhão. Cícero foi a Roma se defender e foi fotografado
ao lado do próprio papa Leão XIII, o que aumentou considera-
velmente a sua própria “santidade” aos olhos do sertanejo. A
igreja sabia da imensa popularidade do padre, portanto, para
não perder fiéis, o pároco de Juazeiro do Norte ficou proibido
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apenas de celebrar missas, de proferir sermões e de administrar
os sacramentos. Ao lado de Nossa Senhora, o “padim pade Ciço”,
padrinho padre Cícero, está entre as divindades mais adoradas
no sertão dos estados nordestinos. Juazeiro do Norte é hoje
mais populosa que o vizinho Crato, além de ser dotada de gran-
des igrejas, de duas imensas estátuas do padre e de toda uma
indústria criada em torno do seu legado. A romaria anual no dia
de Nossa Senhora das Dores, por quem Cícero tinha particular
devoção traz, a cada edição, dezenas de milhares de romeiros
de todos os brasis. Não é tão messiânico quanto Antônio Conse-
lheiro, sobretudo pelo fato de ser sacerdote. Ainda que origi-
nalmente a unção hebraica tenha sido aplicada também aos sa-
cerdotes, pelo próprio apartamento da vida corrente, os padres
e monges não são plenamente messiânicos, ainda que desem-
penhem papéis messiânicos.
Em parte, devido aos resultados obtidos, o padim Ciço é o mais
venerado dos “três santos cearenses”. Não pode ser esquecida a
verdadeira devoção que Lampião tinha pela sua pessoa, um tan-
to quanto incômoda para o padre. Cícero Romão fez ainda toda
uma linha sucessória no messianismo sertanejo. Da mesma for-
ma que os sucessores do rei Davi, os continuadores do trabalho
messiânico do padre de Juazeiro não foram tão bem sucedidos e
suas experiências podem ser consideradas trágicas. O primeiro
sucessor foi o beato José Lourenço. Natural de Alagoas, mudara-
se com os pais devotos e a família para Juazeiro do Norte por
volta de 1890. Fizera parte da polícia instituída pelo padre quan-
do Juazeiro do Norte começou a crescer. Era protegido do padim.
Com a bênção do messiânico sacerdote, em 1894, o beato arren-
dou um sítio no lugar chamado Baixa da Anta, ou Baixa Dantas,
no município do Crato, e instituiu uma confraria, que recebia
todos os necessitados. O sítio do beato Lourenço funcionou como
um desafogo para Juazeiro, tirando das suas ruas aqueles tipos
mais incômodos. Episódio que pode levar a constatações de gran-
de alcance no âmbito da religiosidade brasileira foi o do touro
(inteiro) azebuado que Cícero Romão deu de presente aos mo-
radores do sítio de Baixa Dantas. Chamava-se Mansinho e não
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era para menos, pois era paparicado por todos. Corria a crença
de que fora benzido pelo padre e de que fazia milagres. Raspas
dos seus cascos eram colocadas em saquinhos e serviam de patuá
protetor (bolsinha de mandinga). O doutor Floro Bartolomeu
ficou ultrajado pela própria irracionalidade da coisa, mas, so-
bretudo, enciumado com o prestí-gio que o beato e seu boi des-
frutavam junto à população. Em 1921, o braço direito de Cícero
Romão mandou prender o beato por dezoito dias e matou o boi
Mansinho em praça pública. Por insólito que possa parecer, o
boi desempenhou, pelo menos em parte, o papel do messias,
pois reviveu a trajetória do rei sagrado e foi abatido pelos pode-
rosos. Existem ritos similares de sacrifício bovino (inclusive a
tauromaquia) espalhados pela África, Europa e Ásia. Em alguns
sacrifícios desse tipo, o animal totêmico, sobretudo um boi, mas
também um bode, um carneiro ou um cavalo, morre no lugar do
rei sagrado. A glória e o sacrifício de Mansinho podem ajudar a
entender a notável disseminação das “festas do boi” pelos qua-
tro cantos do Brasil.
Em 1926, o sítio de Baixa Dantas foi vendido e seus moradores
expulsos. O padre Cícero era latifundiário, com muitas proprie-
dades e cedeu uma delas, a do Caldeirão de Santa Cruz, no sopé
da chapada do Araripe, onde havia um pequeno lago perene, de
onde o nome de Cadeirão, que também passou a designar o
movimento. O beato criou ali uma comunidade altamente igua-
litária, onde todos produziam, inclusive José Lourenço, e todos
usufruíam de tudo. A irrigação era braçal, pelo sistema de
mutirão, usando cabaças e depositando a água diretamente ao
pé da planta, com isso plantavam toda sorte de hortaliças, frutas
e flores, além de produzirem a própria vestimenta e fabricarem
“os machados, as enxadas, as foices, os ancinhos [e] martelos”.
Não deixa de ser curiosa, e também sintomática, a escolha do
padroeiro da comunidade, adorado na capelinha: santo Inácio
de Loiola, com seu catolicismo militante. Enquanto o padre san-
to do Juazeiro viveu, o sítio do Caldeirão vicejou, mas a sua mor-
te em 1934 representou um anúncio do fim da comunidade.
Quem quer que tenha redigido o testamento de Cícero Romão
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não se lembrou do beato nem da comunidade que comandava,
e o sítio do Caldeirão foi legado à ordem salesiana, que não
tardou a entrar com uma ação de despejo. As autoridade chega-
ram ao desplante de acusar os moradores do Caldeirão de cola-
borarem com a Intentona comunista de 1935, devido ao regime
igualitário em que viviam. Outra mentira difundida nessa cam-
panha de difamação dizia que os fiéis do Caldeirão se prepara-
vam para a invadir a cidade do Crato. No dia 11 de setembro de
1936, o Caldeirão foi invadido por um contingente policial, que
expulsou os moradores, cerca de duas mil pessoas, e destruiu as
mais de quatocentas casas, a maioria de taipa, que compunham
o arraial. José Lourenço não estava presente por ocasião dessa
invasão e voltou a reunir os integrantes da sua comunidade no
alto da serra do Araripe, onde continuaram a ser perseguidos de
forma implacável, tanto mais depois que o capitão José Bezerra,
que comandara as operações de “captura”, foi morto um em dos
confrontos com os “fanáticos”. Morreram ainda, na mesma opor-
tunidade, o sargento Anacleto (filho do capitão), um cabo e um
soldado, além dos policiais que ficaram feridos. Na manhã de 11
de maio de 1937, um contingente de duzentos homens da força
estadual avançou sobre o que restara da gente do Caldeirão,
depois que dois aviões enviados pelo governo federal bombar-
dearam o acampamento. Os fiéis que sobreviveram foram pre-
sos e levados para Fortaleza, postos, contudo, em liberdade
depois de algum tempo, já que não havia lugar para tanta gente.
Em 1938, José Lourenço ainda voltou ao Caldeirão, mas foi nova-
mente despejado em 1940. Faleceu em 1946, em Exu, estado de
Pernambuco.
Um dos discípulos de Lourenço, de nome Severino Tavares, típi-
co beato sertanejo com sua barba longa e camisolão, pregara na
região do São Francisco baiano. Foi preso em Remanso, em Sen-
to-Sé, em São Gonçalo, distrito de Casa Nova, e expulso do
Juazeiro baiano; morto, ao que parece, três anos mais tarde, no
confronto da serra da Mata do Cavalo, poucos dias depois da
primeira expulsão dos moradores do Caldeirão, ainda em maio
de 1937. Conseguiu converter boa parte da comunidade chama-
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da Pau de Colher, próxima do distrito de São Gonçalo, quando ali
passou em 1934. Os moradores chegaram a fazer romarias ao
sítio do Caldeirão, onde ouviram pregações e conselhos do bea-
to José Lourenço, a quem chamavam de Conselheiro, e não tar-
dou a surgir um líder na comunidade, que reunia ainda as fun-
ções de profeta e de messias, José Senhorinho Costa. Os atritos
dos fiéis do Pau de Colher com moradores das vizinhanças certa-
mente são anteriores, mas nos últimos dias de dezembro de
1937 tomaram feições bastante preocupantes. Os moradores do
Pau de Colher eram chamados de caceteiros, pela arma que usa-
vam: bastões “bem torneados e acepilhados”, marcados com uma
cruz com dois traços horizontais. As primeiras vítimas foram José
Rodrigues (Zé da Barra), seu irmão Rubens e o vaqueiro José
Honório, além de cães e porcos que cruzaram o caminho dos
fiéis. Zé da Barra era acusado de ter denunciado os fiéis à polícia,
numa recente viagem que fizera a Casa Nova. Poucos dias de-
pois, a 4 de janeiro de 1938, mataram outros três moradores da
região da Barra, inclusive uma senhora de nome Maria
Domingues. No dia 8 de janeiro, atacaram a fazenda Olho d’Água,
em território piauiense (o Pau de Colher fica numa região vizi-
nha tanto do Piauí quanto de Pernambuco). Seu proprietário
tinha desentendimentos com um dos fiéis e prevendo um ata-
que se cercara de trinta homens armados. Os caceteiros eram
em número de sessenta e mataram doze pessoas, inclusive uma
grávida e duas crianças. Vinte deles, contudo, morreram no ata-
que.
A reação não se fez esperar. A polícia dos três estados organizou
expedições contra o Pau de Colher. A população de Casa Nova
entrara em pânico ante a notícia das duas chacinas na Barra. Trin-
ta voluntários acompanhados de quatro praças, entre os quais o
sargento Geraldo Bispo dos Santos e o cabo Vieirinha, marcha-
ram contra o reduto de fanáticos. Chegaram à comunidade por
volta das 22 horas do dia 10 e partiram logo para o ataque. Os
caceteiros contra-atacaram, munidos também com outras armas
brancas e armas de fogo, provocando a debandada da expedição
e a morte de seis dos seus integrantes, quatro civis, além do
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soldado João Batista e do cabo Vieirinha. Mataram, contudo, os
três principais chefes do grupo, o profeta Senhorinho, seus au-
xiliares diretos, João Damásio e Ângelo Cabaça, mais outros doze
seguidores. Nove dias depois, a 19 de janeiro, chegava a tropa
pernambucana, sob o comando do capitão Optato Gueiros, de-
legado regional de Petrolina. À frente de noventa soldados e
contando com quatro guias, Gueiros evitou as estradas e cortou
caminho pelo carrascal. Um percurso de quinze léguas (90 km),
de Afrânio até a comunidade, atravessando o serro dos Marre-
cos. Vendo que não havia como efetuar um cerco, devido à infe-
rioridade numérica, o capitão da força pernambucana par-tiu
para um ataque frontal, mas foi repelido pelos caceteiros, mu-
nidos de “fuzis, rifles, pistolas, bacamartes, espingardas de caça,
facões”, além de chuços e dos temíveis cacetes. Os policiais
pernambucanos valeram-se de um “fuzil metralhadora” e de uma
carabina Thompson. Depois de cinco horas de luta e grande
morticínio, os caceteiros retrocederam e os policiais também.
Importante para a vitória foi a tomada da aguada que atendia à
comunidade pela força pública pernambucana, que recebeu
também reforço de uma tropa baiana que vinha na sequência do
desastre que fora a primeira expedição punitiva. Na tarde se-
guinte, os fiéis ficaram sem o precioso líquido. Muitas mulheres
e crianças ainda tiveram oportunidade de fugir, mas algumas
resistiram até fim, mortas ao lado dos maridos e filhos, na
investida pernambucana de 21 de janeiro de 1938. Foram
contabilizados mais 116 fiéis adultos do sexo masculino mortos
nesse segundo ataque, além de 42 mulheres e 60 crianças, sem
contar 51 feridos. A tropa pernambucana perdeu seis ou sete
dos seus integrantes, entre eles o tenente que operava a metra-
lhadora, mais dez, que tombaram feridos. A polícia piauiense
procedeu à captura dos grupos dispersos e parece que causou
ainda mais mortes que os pernambucanos, mas não em comba-
te, embora pelo menos um policial do seu contingente tenha
sido morto. Os fuzileiros da Marinha também participaram da
captura de grupos dispersos e teriam matado outros seis fiéis. A
estimativa é um total de quatrocentos “fanáticos” mortos. Uma
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nova cena de sangue aconteceu já em junho, quando um grupo
de foragidos do Pau de Colher, liderado por um beato de nome
Quinzeiro, matou mulheres e crianças do próprio grupo.
Passados quarenta anos, a tragédia de Canudos, em proporções
menores mas ainda bastante alarmantes, era de novo encena-
da. O médico Raimundo Estrela, natural de Casa Nova, era re-
cém-formado, acompanhou os acontecimentos em primeira mão
e, embora não seja nem propriamente escritor nem pesquisa-
dor, escreveu um livro muito completo sobre o drama. Ficou
marcado em sua memória, o desfile de fiéis capturados pelos
fuzileiros na serra dos Dois Irmãos, que divide a Bahia e o Piauí.
Eram cerca de cem homens, mulheres e crianças, adoentados,
esfomeados e maltrapilhos. As crianças capturadas foram sepa-
radas dos pais e enviadas para orfanatos e outras instituições,
em Salvador e no Rio de Janeiro. Muitas foram adotadas, mas
alguns pais ainda conseguiram reaver seus filhos judicialmente.
Assim como o governo republicano recém-instalado culpara
quarenta anos antes os monarquistas (em particular, o
turmalinense Gentil de Castro) pelo movimento messiânico de
Canudos, o governo do Estado novo, instalado apenas dois me-
ses antes do massacre, culpou um poeta boêmio, Jerônimo Viana
Sodré, reconhecido difusor de ideias marxistas, de ser o mentor
intelectual dos acontecimentos do Pau de Colher. Foi persegui-
do pela polícia, mas não chegou a ser preso, voltando a circular
quando se viu quão despropositada era uma tal suposição. Três
figurões da sociedade casano-vense, inclusive um ex-prefeito,
foram presos por ter auxiliado o poeta em sua fuga.
O beato Pedro Batista, chamado de Padrinho pelos seus segui-
dores, também parece ser um herdeiro indireto do padre Cícero
e de Ibiapina. A partir de 1947, comandou um movimento migra-
tório alagoano em direção a Santa Brígida, que era então distrito
de Jeremoabo, mas foi elevado a município em 1963. Os
alagoanos se instalaram na localidade, onde passaram a ser co-
nhecidos pelo nome de “romeiros”. Os novos moradores impul-
sionaram o progresso de Santa Brígida, abrindo estradas até a
rodovia federal mais próxima e vicinais, entre outras medidas
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de interesse público. Ajudaram assim, a localidade a se tornar
“cidade”, com a conquista da eman-cipação político-administra-
tiva. Os moradores “nativos” se ressentiram um pouco do rápi-
do progresso alcançado pelos recém-chegados, mas o clima ge-
ral é de convivência pacífica. Quando Maria Isaura fez sua pes-
quisa de campo em Santa Brígida, em 1959, a localidade contava
três cabos eleitorais: 1) o do PSD, que era o “coronel” local, 2) o
da UDN e 3) o padrinho Pedro Batista, apesar de ser analfabeto e
ele mesmo não votar. O Padrinho faleceu em novembro de 1967.
Ao mesmo tempo que Ibiapina mudava os padrões do catolicismo
messiânico sertanejo na década de 1860, um grupo de filhos e
netos de imigrantes alemães, os Muckers, trazia um novo modelo
de messianismo cristão para o país, o das religiões reformadas,
ou protestantes. Seria delongar demais o artigo, falar acerca do
messianismo reformado e seus incontáveis desdobramentos,
seja na Alemanha, onde esse tipo de messianismo “reformista”
existia antes mesmo da reforma de Lutero, personagem, por
sinal, messiânico; na Inglaterra menciono o profeta George Fox,
fundador da seita quacre, ou seja, os quackers, que tiveram
destacado papel na colonização dos futuros Estados Unidos, e o
político Oliver Cromwell, que era também um verdadeiro
guerreiro messiânico. O movimento messiânico mais bem
caracterizado dos Estados Unidos é o dos Santos dos Últimos
Dias, ou mórmons, cujo fundador, Joseph Smith, foi linchado
por populares ao lado do irmão, quando se encontrava preso em
Carthage, no estado de Illinois, depois de ter sido aclamado rei
e profeta pela comunidade que liderava. Esse profeta promoveu
uma imensa migração responsável por boa parte da colonização
do estado de Utah. A migração dos seguidores do profeta Joseph
Smith não foi de forma alguma pacífica, desencadeando as
chamadas guerras mórmons, no Missouri (1838), em Illinois (1844-
46) e em Utah (1857-58), esta última com a participação do
Exército nacional, ordenada pelo presidente James Buchanan.
Também foram registrados numerosos massacres de mórmons.
O que mais escandalizava era o fato de um homem poder ter
mais de uma esposa. No continente africano, há numerosos
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exemplos do messianismo cristão reformado, dos quais
menciono o movimento religioso iniciado por Simão Kimbango
no então Congo Belga. Em 1921, a sua aldeia natal se transformou
na Nkamba-Yelusalem, ou Nova Jerusalém. As autoridades
coloniais belgas não tardaram a intervir, a cidade messiânica foi
arrasada e o messias preso, permanecendo em cativeiro por mais
trinta anos, até o fim dos seus dias (1951). O movimento
kimbanguista (ou kibanguista) cresceu, contudo, de forma
extraordinária, conquistando novos fiéis nos países vizinhos,
apesar da divisão em numerosas seitas. Uma dessas seitas, o
Kintwádi (palavra congolesa que significa associação ou
irmandade) está intimamente relacionada com a independência
do Congo Belga, por meio de uma campanha, iniciada em 1956,
de denúncias das perseguições que os kimbanguistas vinham
sofrendo. O país ficou autônomo em 1960, com o nome de Zaire
e hoje é a República Democrática do Congo. Também merecem
nota os messianismos protestantes da África do Sul e da vasta
costa guineense.
Voltemos ao messianismo cristão reformado brasileiro. Pelo que
se tem publicado, não parece haver vínculo entre um os movi-
mentos, a não a origem remota em comum. O primeiro movi-
mento desse tipo, conforme dizíamos, foi o dos Muckers, pala-
vra alemã que significa “santarrão”, pessoa cheia de defeitos
que faz pose de religiosa. A seita messiânica surgiu em torno de
João Jorge Maurer e sua esposa Jacobina, nascida Mentz, ambos
descendentes de alemães (portanto “crioulos” no sentido pró-
prio da palavra, já que a palavra “crioulo” significa filhos de eu-
ropeus nascidos na África e filhos de europeus ou africanos nas-
cidos nas Américas, sem, ou quase sem, mistura com o sangue
caboclo ou com as muitas mestiçagens). Temos que lembrar que
a situação dos alemães não era lá das melhores, sobretudo para
os protestantes, já que a religião oficial era o catolicismo, o que
tornava casamentos e filiações, por exemplo, ilegítimos peran-
te a lei. Para os católicos, sobretudo nos rincões mais afastados,
os “crentes”, como são também chamados, eram verdadeiros
agentes do demônio, imagem que foi modifica-da apenas na
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primeira metade do século xx, pelo menos no que diz respeito
ao Médio e Baixo Jequitinhonha.
João Jorge Maurer, apesar de ser analfabeto, possuía notáveis
conhecimentos fitoterápicos, chamado até mesmo
Wunderdoktor (doutor miraculoso) pelas curas que conseguia.
A casa de João Jorge e Jacobina ao pés do morro do Ferrabraz,
hoje no município gaúcho de Sapiranga (então pertencia a São
Leopoldo) passou a receber visitas de pacientes. O casal era
muito devoto, Jacobina vinha de uma família ligada à seita
messiânica dos Herrnhutten, ou, segundo outros, da seita
anabatista, consideradas heréticas ante os olhos das demais re-
ligiões reformadas. Jacobina passou a ter a visões e a pregar,
além de possuir poderes espirituais de cura, inclusive de paci-
entes desenganados. Logo se formou uma numerosa comunida-
de. Jacobina acreditava ser o próprio Cristo e que também pas-
saria pela morte e também ressucitaria. Designou doze apósto-
los, entre eles o próprio marido, que era o apóstolo João. Vejam
que para a mentalidade europeia (particularmente a germânica)
é difícil separar o cargo da pessoa, vínculo relativo e temporário,
que, para os parâmetros culturais bantos é mais facilmente com-
preensível. As confusões começaram no Corpus Christi de 1874
(24 de maio), quando a profetisa exigiu que os casais mudassem
de pares. Alguns, obviamente, recusaram-se, desencadeando
uma onda de assassinatos. Segundo Maria Isaura, foram três dias
em que, na colônia construída em torno da casa dos Maurer,
“homens, mulheres, velhos e crianças, sem excetuar as de pei-
to, foram assas-sinadas”. Quando a notícia da carnificina foi
divulgada, preparou-se uma expedição formada por mais de cem
praças de infantaria, alguns cavalarianos e dois canhões, mas os
Muckers tinham tomado medidas defensivas e, quando foi ata-
cada, a tropa teve que retroceder. A segunda expedição reuniu
cerca de quinhentos homens em armas. Invandiu a comunida-
de, que contava cerca de 150 moradores. Colocou fogo na casa
dos Maurers, onde os fiéis tinham se refugiado. Foram captura-
das 52 mulheres e crianças, o restante foi morto ou fugiu para a
mata. Uma terceira expedição, guiada por um ex-integrante da
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seita, levou os milicianos até o esconderijo, onde os dezessete
foragidos foram mortos, inclusive Jacobina e João Jorge. Dois
outros núcleos Muckers foram registrados a partir de 1887, num
deles vivia uma filha do casal messiânico, de nome Aurélia. Fo-
ram dizimados em 1898, pelos próprios vizinhos, que perpetra-
ram massacres e outras formas de violência.
Pouquíssimo conhecido mas, até onde sei, totalmente atípico
foi o movimento messiânico chamado União de Jeová. Chama a
atenção o fato de que ocorreu no Contestado, mas não no mes-
mo Contestado, entre Santa Catarina e o Paraná. Esse outro Con-
testado ficava entre o Espírito Santo e as Minas Gerais. Em am-
bos os casos, trata-se de territórios que eram objeto de litígio
entre dois estados da federação, de onde o nome. Mostram a
íntima ligação dos movimentos messiânicos com situações nas
quais o governo político não é devidamente legitimado. Esse
movimento guarda alguma similaridade com o estado de Prin-
cesa, que pretendeu se emancipar da Paraíba vinte anos antes.
Assim, a União de Jeová pretendia ser um novo estado no mapa
político do Brasil, desmembrado do Espírito Santo e de Minas,
ou antes, em território que não era nem mineiro nem capixaba.
Era, portanto, um movimento antes político que religioso. O
messias da União de Jeová era um baiano chamado Udelino Alves
de Matos. Pode ser considerado um charlatão, já que não consta
que possuísse dons espirituais, que são os carismas no sentido
da palavra, mas era certamente carismático, devido ao poder de
convencimento. O nome União de Jeová pode dar a impressão
de que se tratava de alguma seita ou dissidência local das Teste-
munhas de Jeová, religião cristã que não de deve ser considera-
da protestante, embora seus seguidores sejam também chama-
dos de “crentes”. A União de Jeová era bem católica e não pode
nem mesmo ser considerada uma heresia, já que os moradores
adotavam a liturgia cristã, com terço e ave-marias. O novo esta-
do brasileiro contava até com o suporte da igreja romana, por
intermédio do pároco capixaba responsável pela região contes-
tada. Havia também um pároco mineiro, mas eram inimigos e
dividiam o território. Em vez do roupão do messias sertanejo,
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Udelino trajava terno e gravata, no melhor estilo protestante.
Morava em Cotaxé, num prédio chamado Casa de Tábuas, que
era também uma igreja e a sede do governo estadual. Teria esta-
do com o presidente Vargas em junho de 1952 e apresentava
títulos assinados e carimbados, que mostravam que recebera
plenos poderes. Agora ele era o “delegado da mata”: distribuía
terras e cargos no novo governo. Udelino não era o presidente
estadual, função desempenhada por José Alves de Oliveira, mas
desempenhava o cargo de “diretor”. O estado da União de Jeová
contava inclusive com sua própria milícia, comandada pelos te-
midos João Piedade e Jorge Come-Cru, este último era um legí-
timo caboclo borun (etnia também chamada de botocuda e
aimoré), da nação Pojichá. A situação era delicadíssima para o
governo do Espírito Santo, que se via na iminência de perder
mais uma parcela do seu território já tão espoliado pelos vizi-
nhos poderosos. O major PM Djalma Borges comandou então
um destacamento da corporação, que ocupou Cotaxé e botou
fogo na Casa de Tábuas, queimando toda a documentação da
nova unidade federativa e colocando o messias em fuga, sem
que se saiba ao certo qual foi o seu paradeiro.
O movimento que deu origem à tragédia do Catulé não pode ser
considerado messiânico, embora seja visivelmente milenarista.
Os integrantes eram agregados numa fazenda na região chama-
da Grota do Catulé (catulé ou catolé é um tipo de coqueiro nati-
vo de pequena estatura, com fruto comestível). Essa região fica
a cerca de vinte quilômetros da cidade de Malacacheta, cujo
município está dividido entre as bacias do rio Doce, do Mucuri e
do Jequitinhonha. Os fiéis do Catulé eram originários do vale do
rio Doce, de lugares próximos ao curso da rodovia “Rio-Bahia”,
aberta na década de 1940 e mais tarde incorporada à BR-116; as
terras vizinhas à nova rodovia logo valorizaram de forma consi-
derável, e os pequenos proprietários, mesmo quando possuíam
o título das terras (muitas dessas glebas eram exploradas em
regime familiar e familial), foram simplesmente expulsos, tan-
to por grileiros quanto pela justiça. A maioria das famílias do
Catulé tinha vínculo de parentesco e todos eram filiados à Igreja
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Adventista da Promessa. Essa denominação é uma dissidência
pentecostal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujos fiéis são
os adventistas (conhecidos por “guardarem” o sábado). Ambas
denominações acreditam no retorno próximo de Jesus Cristo,
que será o segundo advento. Embora tenha tido alcance bem
mais reduzido que o episódio da União de Jeová, a tragédia do
Catulé foi muito mais estudada, inclusive pelos alunos da pro-
fessora Maria Isaura. Esses trabalhos sociológicos deram origem
a uma peça teatral de Antunes Filho, intitulada Vereda da salva-
ção, depois transformada em filme de longa metragem, com
roteiro do mesmo dramaturgo e direção de Anselmo Duarte. O
infeliz episódio teve lugar na Semana Santa de 1955, quando
jovens fiéis solteiros inverteram a hierarquia comunitária, ocu-
pando o lugar que até então cabia aos homens casados. Os líde-
res do movimento eram Joaquim e Onofre. O primeiro, que sa-
bia ler, chegou a adotar posturas messiânicas, sobretudo depois
de ser chamado de “Jesus”, mas sua liderança era muito relativa
para que possa ser considerado um messias. Havia duas moci-
nhas que profetizavam o fim do mundo naqueles dias e a
ascenção dos fiéis à cidade celeste de Canaã, ou seja, o
milenarismo estava bem caracterizado. Esses jovens solteiros
sentiam a presença do demônio por toda parte, dando ensejo a
espacamentos e mortes, inclusive de crianças de colo. Cães e
gatos nos quais se percebia o “cheiro”, ou outro indício do
Tinhoso, também eram mortos. Quando dois policiais foram le-
vados até a comunidade, encontraram os fiéis tomando banho,
cobertos apenas com pedaços de pano. Joaquim e Onofre ainda
avançaram nus em direção aos policiais, dizendo “Somos de paz”,
mas foram alvejados e morreram. Os demais foram presos e le-
vados para Teófilo Otoni, sede da comarca que incluía o municí-
pio de Malacacheta, onde foram julgados e libertados, menos
um dos fiéis, considerado psicótico, ficou internado numa insti-
tuição psiquiátrica.
O messianismo continua florescendo por toda parte. Os
exemplos que utilizamos até aqui são todos de um messianismo
que, quando não é plenamente rural, é pelo menos sertanejo.
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Existem também messias urbanos e alguns podem ser
considerados modernos. Integram uma vertente pouco estudada
do messianismo, relacionada ao kardecismo e ao espiritismo
em sentido amplo, sem deixar de ser cristão. No fim da década
de 1940, a imprensa divulgou a existência, no Rio de Janeiro, de
uma seita chamada Fraternidade Eclética Espiritualista
Uni-versal, liderada por um messias chamado Yokaanam, na
verdade Oceano de Araújo Sá, piloto alagoano da aviação
comercial, que largou tudo depois que sofreu desastre aéreo
em 1944. No início da década de 1960, ocuparam uma propriedade
rural em Luziânia, nas vizinhanças de Brasília. Um movimento
similar foi criado por outro aviador, Aladino Félix, que pilotou
para a força aérea estadunidense durante o segundo confronto
mundial. O espiritismo substituído aqui por uma mistura de
esoterismo, ufologia e judaísmo. Também política, porém mais
radical que o movimento de Yokaanam, essa seita messiânica é
acusada de ter realizado atos terroristas na segunda metade dos
anos 60. O sociólogo Lísias Negrão teve oportunidade de estudar
a seita messiânica de características espíritas dos Borboletas Azuis
de Campina Grande, na Paraíba. Os seguidores do líder Roldão
Mangueira são fiéis ao catolicismo apesar do uso da mediunidade
para incorporar os espíritos do menino Jesus, do padre Cícero, e
de outros sacerdotes, freiras e santos católicos.
Complementando a exposição acerca do messianismo hoje, já
na “Introdução geral” ao clássico O messianismo no Brasil e no
mundo, Maria Isaura menciona a existência de um milenarismo
não-religioso, que acredita na vinda de uma época de bem-
aventurança geral para todos. Os dois exemplos que a professora
menciona são o positivismo de Auguste Comte e a Sociedade
sem classes de Karl Marx. Fala também de messianismo leigo
presente nas comunidades vinculadas ao “socialismo utópico”,
inclusive no Brasil, com a paranaense colônia Cecília.
Percebe-se, portanto, que o messianismo milenarista é inerente
a todas as sociedades, tanto mais quando passam por momentos
de crise, que não precisam ser de crise financeira, mas, a crise e
a resposta messiânica podem surgir do choque entre visões



213

contrastantes de mundo, próprio dos processos de aculturação
e de conversão religiosa em larga escala. Um dos muitos
paradoxos do messianismo é o de ser inovador e tradicionalista
ao mesmo tempo. Propõe quase sempre um novo modelo
religioso e também político, mas esse modelo é baseado, via de
regra, em tradições seculares, sempre em nova leitura, ou nova
chave interpretativa. A pregação de Jesus Cristo era
assumidamente messiânica e o cristianismo original era apenas
uma seita judaica que acreditava que o messias já tinha vindo.
Ao se separar da religião judaica, contudo, o cristianismo criou
novas formas messiânicas. No cristianismo, o Messias já veio,
portanto, os líderes religiosos, políticos e militares que
desempenham funções messiânicas não são messias plenos, pois
somente o Messias é messias, somente o Cristo é cristo. Mesmo
assim, o messianismo desempenha um papel muito importante
no cristianismo, em particular no césaro-papismo do Baixo
império romano e nos seus desenvolvimentos. Trata-se,
conforme vimos, de um messianismo régio, em que se misturam
elementos religiosos, políticos e culturais do messianismo em
sentido estrito (dos profetas hebraicos), do cristianismo e da
religião imperial romana. Monges e padres também criaram
formas político-religiosas visivelmente messiânicas. Já
mencionamos Inácio de Loiola e Francisco de Assis, poderíamos
mencionar também Hildegard von Bingen, freira profetiza
medieval, além de ser poeta, compositora, autora de um tratado
de fitoterapia, superiora do seu convento, etcétera.
Em meio ao legado do cristianismo messiânico europeu, o
messianismo régio parece não ter vingado plenamente em terras
brasileiras. Não pela ausência de um clamor popular, mas por
absoluta falta de vocação messiânica da dinastia reinante. O
messianismo régio que temos no Brasil é de origem banto: o rei
e a rainha do Rosário; apesar da temporalidade do reinado e da
própria repressão eclesiástica e governamental às práticas de
origem africana. A figura do Chico Rei, por exemplo, de Vila Rica,
ainda que seja lendária, ou antes mítica, revela um pouco do
caráter messiânico (muito embora proibido) do reinado do
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Rosário. A função política do rei e da rainha do Rosário existem,
ainda que sejam restritas ao âmbito do arraial construído em
torno da capela da santa protetora dos africanos e dos seus
descendentes. A ligação de Nossa Senhora do Rosário com os
africanos não estava estrita aos povos congo-angolanos e bantos,
pois o próprio rosário é uma contraparte dos colares usados nas
orações islâmicas, servindo para disfarçar práticas da religião
maometana. Contudo, o messianismo do reinado Congo (outro
nome da festa do Rosário) é de origem banto e congo-angolana.
Não tem o caráter pessoal do cristianismo messiânico europeu,
mas é antes um messianismo de cargo, restrito ao período de
um ano. Esse messianismo de cargo pode ser percebido na forma
de governar dos reis do quilombo de Palmares, Ganga Zumba e
Zumbi, e é muito provável, embora ainda faltem estudos, que
numerosos quilombos tenham tido uma estrutura, em alguma
medida, messiânica.
O messianismo de sacerdotes, monges e freiras também é um
messianismo de cargo, mas não é temporal, ainda que possa ser
revertido, em caso de heresia. Está também relacionado à unção,
sem que possa ser considerado régio. Pelo impedimento de
formação familiar e outros elementos estamentais, o
messianismo sacerdotal, que talvez seja tão antigo quanto seu
similar régio, é, pelo menos na sociedade cristã, um messianismo
ainda mais incompleto. Frutificou pelo sertão afora com as
missões de Ibiapina e com a atuação política e religiosa do padre
Cícero. O messianismo sacerdotal e a própria hierarquia
eclesiástica se estendem na hierarquia do catolicismo popular
com os conselheiros sertanejos, beatos, beatas e mesmo,
conforme vimos, padrinhos, que podem ser “de batismo”, mas
podem ser também uma espécie de protetores e mesmo “gurus”,
quando são escolhidos pelo afilhado.
Embora nosso conhecimento sobre elas seja incompleto,
existem formas messiânicas e milenaristas urbanas no Brasil.
Estão inseridas no conjunto das religiões reformadas, das
religiões espíritas, do catolicismo entendido em nova chave e
nas mais diversas religiões, além das formas leigas. Se não
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aparecem no noticiário nem nas pesquisas acadêmicas é devido
ao convívio pacífico e respeitoso com a comunidade circundante.
Os profetas e os messias são parte importante em toda
sociedade, por mais leiga que seja, mas no mais das vezes causam
es-cândalo, que por sua vez leva à repressão, que leva a auto-
defesa, como aconteceu em Canudos, no Caldeirão, no
Contestado sulista e no morro do Ferrabraz. A defesa e o contra-
ataque tornam o crime e a heresia ainda mais inafiançáveis,
provocando os massacres que a história brasileira, e de tantas
outras nações, registra. Não resta dúvida de que os messias nunca
foram plenamente compreendidos, por isso mataram Jesus
Cristo e por isso mataram Antônio Conselheiro, por isso
degolaram os valentes defensores de Belo Monte no trágico ano
de 1897, levando as mulheres e crianças para o morro da Favela
no Rio Janeiro, assim batizado pela similaridade com o morro da
Favela vizinho de Canudos. A “favela” no Brasil de hoje é um
paradigma urbanístico e social. O messianismo está, portanto,
na raiz não apenas da religiosidade, mas da própria sociedade
brasileira.

Escrito em Pedra Azul, entre os
dias 22 junho e 11 de julho de 2016
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A Celebração do Tipo Impopular:
para não rir.

José Moreira de Souza

Como se tornar impopular

A condição para ser ou não ser popular implica em viver em dada
formação social onde  impere divisão do trabalho comandada
por alguma forma de dominação. Há, portanto que distinguir o
estrato dos que mandam dos que não mandam e devem obede-
cer. “Manda quem pode, obedece quem tem juízo”.

Os diferentes recursos de dominação que nossa humanidade ou
desumanidade desenvolveu ao longo da história resultam em
formas de dominação que escondem aqueles que dominam tor-
nando-os aparentemente iguais aos dominados.

O surgimento da categoria povo como realidade objetiva, a par-
tir da consolidação dos estados modernos ocidentais,  traz como
consequência e mais como problema a maior atenção para os
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tipos impopulares.  Fixemos Montesquieu e o estabelecimento
dos regimes políticos em seu Espírito das Leis e recordemos a
popularização do mando nos expedientes de brincar de reis ou
de institucionalizar a popularização de ser rei nas festas de to-
los, nos risos pascais, e nos Reis Taumaturgos.

Brincar de ser rei, seja rei momo, seja rei do congo, seja Chico
rei, seja imperador, rei das favas, acena para o riso conservador.
Um rei impopular seria derrubado pelo povo e não por intrigas
da corte. Antes que isso aconteça celebra-se com risos o arre-
medo de popularidade do rei, nas cheganças e nos reinados.

No Estado moderno, o rei não é de brincadeira. Tem poderes
legítimos, chame-se ele presidente,  primeiro ministro, chefe
de Estado, coronel, proprietário ou gerente. Não se pode brin-
car de rei nas festas populares. A popularização dos poderes de
mando é feita pela propaganda intitulada pós - modernamente
de marketing político.

Desse modo a indignação popular direcionada aos poderes cons-
tituídos torna-se excrescência nos Estados modernos ocidentais.
O poder é necessariamente impopular e, quando algum prínci-
pe ou dirigente busca sua legitimação diretamente junto ao povo,
esse regime recebe a alcunha pejorativa de populismo. “Mais
vale ser temido do que amado” recomenda Maquiavel.

Contraditoriamente, contudo, são os estados modernos que ins-
tituem a categoria povo  como conceito objetivo e determinam
que os mandantes ajam em nome do povo e que os príncipes
atuem por “unânime aclamação dos povos”.

Desse modo, as elites, quando querem deslegitimar algum prín-
cipe, valem-se de expedientes arcaicos para que o “povo” mani-
feste sua desaprovação encenando o grande riso; o que não é
outra coisa do que mostrar o ridículo dos expedientes de domi-
nação em dado momento.
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Donos do poder e  momento da impopularidade

Assistimos nos dias atuais a uma série de manifestações focadas
na impopularidade de eminentes figuras públicas de nossa his-
tória.

Este é um momento muito especial para nos debruçarmos sobre
a compreensão  de como se manifesta a impopularidade e os
estudiosos do Folclore podem trazer contribuições importantes
para isto.

Numa sociedade que se diz marcada pela diversidade, ninguém
é unanimemente popular e, quando se trata do exercício da
hegemonia, há que se reconhecer que essa marca de aprovação
haverá de esconder elevado componente de impopularidade.

A modernidade inventou para isso a opinião pública orientada
pelos meios de comunicação,  a também chamada indústria cul-
tural. Há autores que acreditam na objetividade de uma opinião
pública como orientação para os tomadores de decisão. Contu-
do, a tomada de decisão depende da força dessa opinião e da
maneira como ela atinge os ditos tomadores de decisão e ao
reconhecimento público de sua institucionalização.  Estes são
os desafios para todos os regimes políticos e para todas as co-
munidades que instituem esferas de comando.

Ao estudioso do Folclore interessa focar a atenção no emprego
de recursos arcaicos atualizados nas manifestações de indigna-
ção para expressar a impopularidade de um conjunto ou de uma
teia de decisões ou de tomadores de decisão.

Chamo de recursos arcaicos aqueles que fogem dos, ou recusam
os, procedimentos de urbanidade; ou seja, em que a reprovação
chega ao riso arrasador.
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Em minha compreensão, o riso arrasador tem a marca da deso-
bediência a todas as regras de sociabilidade instituída e inverte
completamente a ordem estabelecida.

Curiosamente, os procedimentos que se apresentam nas mani-
festações de protestos têm se valido desses recursos arcaicos,
obedecendo a comandos dos promotores interessados na
mobilização popular. Três exemplos recentes evidenciam a uti-
lização de recursos arcaicos nas manifestações populares pre-
paradas por gerentes da indústria cultural. Os “caras pintadas”
para mostrar sua indignação contra o presidente Collor, o que-
bra vitrines e o queima pneus do movimento que os
manipuladores da opinião pública resumiram como “do passe
livre” e os bonecos de Lula e Dilma, nesses anos recentes.

Se recuarmos ao ano de 1964, veremos as mulheres barrando o
acesso de Leonel Brizola ao auditório da Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais munidas do terço do Rosário que rezaram
com fé alguns meses antes mobilizadas pela “Cruzada do Rosá-
rio em Família”. O Rosário como prece contrasta com o Rosário
como arma para expulsar o menino diabo incorporado nesse
gaúcho ousado. Momento para o riso arrasador. No mês seguin-
te a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade” empolga as
ruas de São Paulo, oportunidade em que o grande riso favorece
o golpe de 1º de abril que derrubou sem impeachment  o gover-
no de João Goulart. Na Cruzada do Rosário esse instrumento é
objeto de devoção; na Marcha da Família, torna-se objeto de
riso, apontando para um governo que deve ser visto como ridí-
culo.

Curiosamente, a manifestação de impopularização usa dos sig-
nos tipicamente carnavalescos, ou seja, máscaras para promo-
ver o riso. A mobilização dessas manifestações não se faz sem
ampla propaganda promovida por setores insatisfeitos. No caso
do golpe de 1964, assiste-se à manipulação de um “povo” insa-
tisfeito. O IBAD e o IPES são o olho  desse furação. Rosário se
apresenta como máscara carnavalesca.
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Os caras pintadas que legitimam a derrubada de Collor resultam
de incentivo a manifestações populares – de segmentos que
agem em nome do “povo” – para garantir a seriedade das deci-
sões de alternância do poder.

O quebra vitrines e o queima pneus são expedientes quase tipi-
camente populares de manifestação de indignação
incontrolável. A oportunidade de protesto obrigou os detento-
res do poder a investigar como se organizava esse movimento
sem cara. Quem era, como liderava, quem ou quais eram os reis
momos nessa festa carnavalesca. Aparentemente o protesto ti-
nha como alvo denunciar os gastos com a copa do mundo de
futebol e buscava inverter a crença de que o Brasil era o país do
futebol. Sob essa óptica, o boneco mascarado eram os estádios.

Por último, a busca de legitimidade para derrubar Dilma e evitar
que Lula volte a se candidatar em 2018 é o exemplo mais recen-
te da promoção da impopularidade de um governo.

Revendo este percurso, ressoa o comando do saber das elitelore:
“Façamos a revolução, antes que o povo a faça”.

O poeta Affonso Ávila canta desse modo o princípio de anteci-
par-se ao povo mobilizando-o para que os golpes se fundem no
saber popular, ou seja, no folclore:

“façamos a revolução

antes que o povo a faça

antes que o povo à praça

antes que o povo a massa

antes que o povo na raça

antes que o povo: A FARSA



a realidade é a dos coroas

a idade é a dos coroas

a hilaridade é a dos coroas

(sua filosofia é o civismo

sua filosofia é o cinismo

sua filosofia é o si mesmo)

....

(sua ideologia  é a fôrma

sua ideologia é a força

sua ideologia é a forca)

O combate do carnaval à celebração do tipo impo-
pular

O carnaval chegou ao Brasil na década de 1830 para substituir
nosso “bárbaro entrudo”.  O entrudo, lembra-nos o padre Antô-
nio Vieira – no ano de 1642 -,  era oportunidade de denunciar a
impopularidade do núcleo do poder. Segundo ele, a preparação
para o início da quaresma se chamava “Sanctus Introitus”, ou
“Entrada Santa”. “durou esta observância e costume verdadei-
ramente cristão, por muitos anos (...) mas enfim prevaleceram
contra ele (...) os abusos e profanidades gentílicas , com tal ex-
cesso, que as intemperanças dos jogos furiosos de Baco, chama-
dos por isso Bachanalia, se passaram para esses mesmos dias: e
porque Luso, filho do mesmo Baco, foi o que deu nome à nossa
Lusitânia , nela como peste não lançaram menores raízes. (...) e
os mesmos cristão depravados, por desprezo ou por matéria de
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riso, tinham composto do mesmo nome outro tão ridículo, que
em lugar de lhe chamarem Sanctus Introitus, lhe chamavam Santo
Entrudo”

Desse modo, o entrudo celebra a impopularidade da quaresma,
celebra juntamente com isso a impopularidade do poder eclesi-
ástico embutido no poder civil e celebra também a popularida-
de e a impopularidade da corte. Diferentemente do que viram
os viajantes, ou do que narraram a respeito do entrudo, não
havia apenas pós e limãos de cheiro.  Lançavam-se, nos
passantes, água, urina e fezes. A rua era literalmente tomada
contra toda ordem. Denunciava-se com isto a impopularidade
das leis com seus códigos de posturas. Denunciava-se a urbani-
dade e a hipocrisia dos preceitos ditos civilizados.

De outra parte, José Ramos Tinhorão vê no carnaval a emulação
das festas de Corpus Christi. Corpus Christi é a festa da civiliza-
ção por excelência e celebra a comunidade urbana com procis-
sões ordenadas. O desfile carnavalesco não é outra coisa que
imitação de uma procissão com seus carros alegóricos em louvor
de grandes personagens. O que há de maior importância no des-
file carnavalesco é que nenhuma personalidade política ou reli-
giosa pode ser apresentada em máscara. Carnaval é festa da or-
dem. Não há de que rir,  mas do que admirar.

Algum leitor pode alegar que, no carnaval, existem fantasias de
homens vestidos de mulher, ou pessoas fantasiadas de animais
míticos, ou exibição de símbolos fálicos. Dá-se, porém, o caso de
que tudo isso não é inerente ao nosso carnaval; são reminiscên-
cias do velho e resistente entrudo.  Entrudo é protesto e confir-
mação ao mesmo tempo da ordem. Enquanto protesto, denun-
cia a impopularidade da ordem; mas enquanto confirmação,
exige que todos vivam a quaresma no dia seguinte.

Peter Burke argumenta que a modernidade venceu o carnaval
[entrudo para nós] e decretou uma civilização de quaresma. Esse
espírito de quaresma se evidencia na  elevação do popular para
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os meios controlados de comunicação. São os eruditos que fa-
lam pelo povo e são eles que criam obras de gosto ou mau gosto
popular. Aprisionados em políticas de cultura, os saberes popu-
lares deixam de ser folclore e se tornam elitelore.

A celebração do tipo impopular na queima do
Judas

Se ao carnaval que nos chegou ao longo do império coube civili-
zar nossas manifestações de protesto aos tipos impopulares,
restou-nos um momento de celebração da impopularidade no
riso pascal, encenado no fim da quaresma, celebrando a nova
vida. Refiro-me à queima do Judas.

O Judas do sábado da aleluia é tudo que nos restou do popular
para celebrar os tipos impopulares que nos incomodam na vida
cotidiana. A queima do Judas é auto popular. Há diferentes as-
pectos enfatizados nesse auto e todos eles assumem feição lo-
cal.

Em primeiro lugar o Judas não é anônimo. O Judas que se quei-
ma tem nome de batismo do tipo mais impopular reinante em
cada comunidade. Esse nome pode ser o do Rei, do Governador,
do Príncipe, chefete, coronel, prefeito, dono da venda, diretor
de escola, padre, pastor,  ou de qualquer componente da elite
que incomoda pela impopularidade. A censura ao batismo do
Judas tem conduzido aos promotores da festa a deixar esse he-
rói sem nome com o poder de designar seus herdeiros. Os her-
deiros de Judas comungam de seu caráter.

Aos que têm gengivas nuas

E riem a todo momento,

Deixo meus dentes postiços,

226



Necessário complemento.

Em segundo lugar o Judas deve ser do conhecimento de todos.
Percorre festivamente, não em procissão, não como nos desfi-
les carnavalescos, todas as ruas da vila, do povoado, ou do luga-
rejo para o qual irá dançar traindo os desejos de todos. Há o
momento do Judas pedagógico. “Não confiem em mim. Ao rea-
lizar seus desejos eu os traio”. As primeiras pessoas a serem
traídas são as crianças. Judas quer encantá-las com balas, amen-
doim e outras guloseimas. Encantadas pelos acenos generosos,
as crianças correm e se atropelam para recolher os brindes. Eis
que o generoso Judas as atropela com os sapatos que caem so-
bre elas em ritmo de dança infernal.

Em terceiro lugar, o Judas vai partir, porém, cuida de se perpetu-
ar em inúmeros herdeiros. O traiçoeiro Judas, além de deixar
herança, declara publicamente quais serão seus herdeiros. O
testamento do Judas terá sempre sotaque local, do mesmo modo
que o auto popular. Nenhum Judas é o mesmo em lugares dife-
rentes. Curiosamente, o Judas que chega à internet ultrapassa
os limites territoriais da localidade. Sugiro ao leitor consultar
https://afinsophia.com/category/testamento-de-judas/ - um site de
Manaus. Nesse endereço são apresentados dois testamentos;
um do ano de 2014 e outro de 2016. No primeiro, Judas tem
como alvo principal as eleições e a copa do mundo de futebol;
no segundo a mobilização pelo impeachment.

O Judas que chega à internet já não é mais aquele Judas dos
autos populares. Dele resta somente o testamento e os herdei-
ros designados. É mais um satírico do que afirmador da impopu-
laridade popular. Essa forma tem seus precedentes nas sátiras
promovidas pelas companhias circenses empenhadas em
interagir com o público local, ou como o teatro de mamulengos
tão comuns no nordeste.

Eis um exemplo de sátira de circo, mantida pela memória popular
em Gouveia:
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Um palhaço à mesa, com as mãos calçadas simulando estatura
de anão; outro escondido veste o paletó e exibe apenas as
mãos que substituem os longos membros superiores do ator
cômico. Ouve-se este canto:

Sai, sai da frente,

Meu cavalo é bravo

Oi lê lê.

Sai, sai da frente

Qu’eu vou dá pra corrê.

Eu me chamo Ludgero,

Sou Franco e sou sincero,

Não se importem com o que eu digo,

Minhas ofensas desculpai.

Feita a apresentação, começam as ofensas.

O senhor [fulano de tal]

Gosta muito do coió,

Ele diz que é só uma vezinha

E vai tomar de uma vez só.
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Há também uma marca adicional do testamento. Ele supre o que
a antiguidade clássica e, depois a realeza na Idade Média euro-
péia instituíra como o Bobo da Corte ou que algumas formações
sociais reconheceram como bufão. Esses personagens estão li-
vres para incomodar os vícios e denunciá-los publicamente sem
medo de punição.

Alexandre Herculano, em O Bobo, discorre sabiamente sobre as
peripécias de Dom Bibas que se torna o herdeiro bobo no reino
em imitação aos que aconselhavam o rei em França.

Foi então que Dom Bibas se viu elevado, sem protecções
nem empenhos, a uma situação, a que nos seus mais
ambiciosos e agradáveis sonhos de felicidade nunca ti-
nha imaginado trepar. O próprio mérito e glória lhe puse-
ram nas mãos a palheta do seu antecessor, a gorra
asinauricular, o gibão de mil cores e o saio orlado de
guizos.

Em síntese, nosso Judas e seu testamento  tem antecedentes ou
coetâneos no gênero da bufonaria, do saber caçoar, do saber
dizer a verdade incômoda. Desse modo, nos testamentos, Judas
às vezes denuncia os traidores do povo, os tipos impopulares, às
vezes manifesta-se como amigo dos tipos que deseja sejam po-
pulares.

Eis pequenas estrofes do testamento do Judas de Manaus em
2014.

Vou começar com minha amiga Dilma

Que governa com os sentidos e a razão

Por isso deixo-lhe inconteste presente

Sua comprovada reeleição

...
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Para o senador Aécio Neves

Candidato da ignara-burguesia

Deixo-lhe muito Sonrisal

Para tratar de sua azia.

...

Em tempo de Copa do Mundo

Que para o brasileiro é paixão

Deixo-lhe o caneco de ouro

Embora não tenha seleção.

Em 2016, os autores do blog justificam que seu Judas  diz a verdade
sem vazamento porque seu testamento foi aprovado pelo Senhor
Jesus Cristo.

Não, Judas não me traiu. Vocês acreditam em uma inverdade
propagada pelo império romano e por Paulo para mudar
minha história. Judas era um militante que queria a liber-
dade do povo. Eu também perseguia esse ideal, mas dife-
rente de Judas. Para mim, para que um povo seja livre é
preciso primeiro que cada um tenha sua alma libertada,
primeiro. Judas queria logo a liberdade da alma coletiva.

Denuncia da impopularidade ou da popularidade dos que gover-
nam, os testamentos do Judas estarão sempre na contramão  des-
ses códigos da modernidade regidos pelos leis que vão ter ao tribu-
nal.

Encerro concluindo: tanto quanto o entrudo, Judas é irmão gê-
meo da formação social ibérica. Judas e entrudo fazem parte de
um contexto maior de submissão ao sofrimento psíquico em tra-
balho árduo. Os mesmos recursos a saudações sob a forma de
xingamentos, às imprecações que detonam risos expressos em
esgares, podem ser encontrados diariamente entre os peões da
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construção civil, os coletores de lixo e os remeiros do São Fran-
cisco. Quanto maior a submissão ao trabalho árduo, tanto maior
a necessidade de encenar a impopularidade da condição que
impõe esse saber viver louvado por Taylor. Trinta dinheiros não
pagam a traição de submissão a uma ordem desumana. Isto tam-
bém favorece a compreensão do espanto de alguns cronistas
afirmarem a estranheza de verem os escravos nas senzalas cele-
brarem a vida nas pequenas horas de descanso. “Enquanto o
pau sobe e desce, folgam as costas”. Certamente algum Judas
lhes repassou saber tão profundo.

Para encerrar, peço que o leitor aprecie no site informado ante-
riormente,  a revisão do Judas promovida por um grupo de filó-
sofos do Amazonas. Defendo, porém, que nenhuma revisão dos
atos do auto do Judas retirará dele o componente arcaico que
funda sua encenação como denúncia dos tipos impopulares, do
sofrimento no trabalho e do saber viver em condição desuma-
na.

No imaginário popular, Judas não deixa testamento com pro-
messas de ajuda a não ser para seus legítimos herdeiros.
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CORPO ASSOCIADO DA COMISSÃO

MINEIRA DE FOLCLORE

I – Fundadores

1. Aires da Mata Machado Filho

2. Angélica de Resende Garcia de Paiva

3. Antônio Carlos

4. Antônio Joaquim de Almeida

5. Branca de Carvalho Vasconcelos

6. Edelweiss Teixeira

7. Fausto Teixeira

8. Flausino Rodrigues do Valle

9. Francisco Inácio Peixoto

10. Franklin Sales

11. Heli Menegale

12. Henriqueta Lisboa

13. Jarbas de Carvalho

14. João Braz da Costa Val Filho

15. João Camilo Oliveira Torres

16. João Dornas Filho
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17.José Augusto Neves

18.Levi Braga

19.Levindo Lambert

20.Lúcia Machado de Almeida

21.Manoel Ambrósio Júnior

22.Maria Orminda da Mata Machado

23.Mário Lúcio Brandão

24.Nelson de Senna

25.Saul Alves Martins

26.Silvio do Amaral Moreira

27.Tabajara Pedroso

28.Ursolina Pitaguari

II - EFETIVOS

Agueda Moraes Carvalhaes e Kallás

Av. Guaicui, 911 ap 501 - Luxemburgo

30380-342 – Belo Horizonte – MG

Alice Inês de Oliveira e Silva - alice_ufv@yahoo.com.br

SQN 209 Bl. F Ap. 411

70 854-060 – Brasília DF



Antônio de Oliveira Mello
Rua Olavo Amorim - 162
38701-122 - Patos de Minas - MG

Antônio de Paiva Moura
Rua Amapá, 336 - Aptº. 201 - Serra
30240-060 - Belo Horizonte – MG
Apmoura1@hotmail.com.br

Antônio Henrique Weitzel
Rua Santo Antônio 786 Apto: 1204 – Bloco A: Apto: 1204 –
36015-001-  Centro - Juiz de Fora - MG

Armando de Paula +

Carlos Augusto de  Farias
Ruaa Itambé do Mato Dentro, 660 – Serrano
30 882-670 – Belo Horizonte - MG

Carlos Felipe de Melo Marques Horta
Rua Faustino Cardoso, 71 - Glória
30870-280 - Belo Horizonte - MG

Cristina Miranda Mata Machado †

Daniel de Lima Magalhães
Av. João Pinheiro, 85 ap. 1301 B – Centro
30.130-180 – Belo Horizonte, MG

danieldelimamagalhaes@gmail.com

Danielle Gomes de Freitas
Rua José Rodrigues Pereira, 210, AP. 801 B – Estoril
30455-640 – Belo Horizonte - MG

David de Carvalho †
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Deolinda Alice dos Santos
Rua Amarantina, 58 – Vila Aparecida
35400-000 – Ouro Preto – MG
deofolk@yahoo.com

Domingos Diniz
Rua do Ouro, 733 ap 301 – Serra
30220-000 – Belo Horizonte
Telefone 3222 21055
melo.sandra98@gmail.com.

Edileila Maria Leite Portes
Rua Afonso Pena nº 1916 – Bairro Esplanada
CEP 35010-000 – Governador Valadares - MG

Edméia da Conceição de Faria de Oliviera
Rua Sergipe, 85 kap. 1904 – Funcionários
30 130-170 – Belo Horizonte – MG

Edimilson Almeida Pereira
Av. Senhor dos Passos, 2492, Lote 11 B
Condomínio Colinas do Imperador Dom Pedro
36037-490 – Juiz de Fora – MG

Elieth Amélia de Souza
Rua Campanha, 91 – Carmo
30310-770 – Belo Horizonte – MG

Erildo Antônio de Jesus Nascimento
Praça Dom Joaquim, 48 – Centro

39.100-000 – Diamantina MG

Everton de Paula
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Frei Francisco Henricus van der Poel OFM
Praça São Francisco das Chagas   195 a  - Carlos Prates
30180-001 - Belo Horizonte - MG

Fani Martins

Gilgal Gonçalves †

Gustavo Pereira Côrtes
Rua Cel. Jairo Pereira, 254, AP. 101 – Palmares
31160-560 – Belo Horizonte - MG

Ivany Chagas Coutinho
Av. José Oswaldo Araújo, 88 – São Bento
30350-680 – Belo Horizonte – MG

José Moreira de  Souza
Rua Pires da Mota, 202 – Madre Gertrudes
30512-760 - Belo Horizonte - MG

José Alaor Bueno de Paiva  †

Jesus Salvador Neves do Amaral †

João Naves de Melo
Av. Brasiliano Braz, 159
39300-000 - São Francisco – MG

Juliana Aparecida Garcia Correa
Rua  João Gualberto Filho, 1130 – Sagrada Família
31035-570 – Belo Horizonte - MG

Jupyra Dufles Barreto †

Katia Kupertino
Rua 14 Bis, 55 ap 12 – Conj. Santos Dumont – Carlos Prates

30720-050 – Belo Horizonte – MG
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Lázaro Barreto

Lázaro Francisco da Silva †

Leonardo Lucas Pereira (Frei)
Praça São Francisco das Chagas   195 a  - Carlos Prates
30180-001 - Belo Horizonte - MG

Lúcia Tânia Augusto

Luís Carlos Mendes Santiago
Av Cassiano Mendes, 53
39.970-000 - Pedra Azul - MG

Luiz Fernando Vieira Trópia
Rua Ângelo Rabelo  206 ap 02  - Santa Tereza
31010-190 - Belo Horizonte - MG

Marcio Almeida
Rua Américo Leite, 130 – Centro
35540-000 – Oliveira MG

Mari ‘Stella Tristão †

Maria Agripina Neves
Rua Antônio Guimarães de Oliveira, 66 – Vila Pereira
35400-000 – Ouro Preto - MG

Maria Aparecida Corrêa da Costa

Maria José Colares

Maria José de Souza - Tita
Rua Platina nº 38 - Bairro Marçal Santos
37 701 395- Poços de Caldas - MG

Maria de Lourdes C. Dias Reis
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Maria do Carmo Tafuri Paniago
Rua Padre Gomide Filho, 85 - Clélia Bernardes
36570-000 - Viçosa - MG

 Marina Avelar Sena †

Milene Coutinho Maurício

Míriam Stella Blonski
Rua Henriqueta Rubim,57– Centro
  35935 - 000- São Gonçalo do Rio Abaixo - MG

Moacyr Costa Ferreira
Caixa Postal, 115
37800-000 - Guaxupé - MG

Neide Silva Reis
Praça Emílio Vasconcelos, 156 – Centro
35706-000 – Baldim - MG

Nelson Figueiredo  †

Núbia Pereira Magalhães Gomes †

Orvile Colombo di Conte  †

Oswaldo Giovanini Júnior
Avenida Campos Sales, 417/203 - Bessa
58035-000 – João Pessoa  – Paraíba

Padre Edeimar Maçote  †

Paulo César Valle †
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Raimundo Nonato de Miranda Chaves
Av. dos Bandeirantes, 751/401   Sion
30315-000 – Belo Horizonte – MG

Romeu Sabará da Silva
Rua Georgia, 85 - Bloco 84 - aptº. 301 - Estrela Dalva
30575-040 – Belo Horizonte - MG

Sebastião Geraldo Breguêz
Rua Bonfim, 60 – Centro
33.010-220 – Santa Luzia – MG

Sebastião Rocha
Rua Paraisópolis, 80 - Santa Teresa
31010-330 - Belo Horizonte - MG

Tanya Pitanguy de Paula
Rua Tomé de Souza, 350 - aptº. 601 - Funcionários
30140-130 - Belo Horizonte - MG

Ulisses Passarelli
Rua Henrique Benef3enati, 415 – Caieira
36300-000 – São João Del Rei – MG

Vinicius Raimundo Peçanha

Waldemar de Moura Santos  †

Washington  PelusoAlbino de Souza  †

.Wilson de Lima Bastos †

Zanoni Eustáquio Roque Neves
Rua Rua Des. Alfredo Albuquerque   - nº 49 apto 01
30330-250 - Belo Horizonte - MG
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III - PRESIDENTES
Aires da Mata Machado Filho  - 1948 a 1980

Saul Alves Martins  - 1980 a 1983

Carlos Felipe de Melo Marques Horta - 1983 a 1986

Antônio de Paiva Moura - 1986 a 1989

Domingos Diniz - 1989 a 1995

Sebastião Rocha - 1995 a 1998

Domingos Diniz - 1998 a 2001

Lázaro Francisco da Silva - 2001 a 2003

José Moreira de Souza  - vice em exercício - 2003 a 2004

Kátia Kupertino –  2004 a 2007

Carlos Felipe Mello Marques Horta - 2007 a 2012

José Moreira de Souza - 2012 a 2017

Sócios fundadores                            28

Sócios efetivos  ativos           40

Sócios efetivos falecidos       18

Sócios efetivos inativos         10       68

Total de sócios .............................    96

Quadro organizado por Antonio de Paiva Moura, Elieth Amélia

de Sousa e José Moreira de Souza

240



Comissão Mineira de Folclore
Fundada no dia 19 de Fevereiro de 1948
Presidente de Honra - Domingos Diniz
Gestão 2014 - 2017
Presidente - José Moreira de Souza
Vice-Presidente - Míriam Stella Blonski
Secretária - Juliana Correia Garcia
Tesoureiro - Raimundo Nonato de Miranda Chaves

Conselho Fiscal
Antônio de Paiva Moura
Edméia da Conceição de Faria Oliveira
Luiz Fernando Vieira Trópia

Comissão Mineira de Folclore

Sede: Centro Cultural Salgado Filho
Rua Nova Ponte 22 – Salgado Filho
30550-720 – Belo Horizonte – MG
e-mail  - folcloreminas@folcloreminas.com.br
www.folcloreminas.com.br

Endereço para correspondência:
Rua Pires da Mota - 202 - Madre Gertrudes
30512-760 – Belo Horizonte – MG
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