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O Movimento dos
Focloristas em Minas Gerais

Comissão Mineira de Folclore - 70 anos de doação ao
estudo do Saber Popular
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E D I T O R I A L
70 anos!...Que de sacrifícios, incompreensões,
descasos e até furtos esta Comissão Mineira de
Folclore teve de suportar nesta sua septuagenária
trajetória! Sem pouso fixo, nômade da cultura, vagava
ao sabor de incompreendido Poder Público!
Criada em 19.02.1948 pelo saudoso Prof.
Aires da Mata Machado Filho, que reuniu um grupo
de 28 intelectuais de notório saber, em atenção ao
apelo do Ministro Renato Almeida, o qual fundara,
em 19.12.1947, no Rio de Janeiro, a Comissão
Nacional de Folclore, para congregar todos os
folcloristas dispersos pelo território nacional, apelando
para que eles se unissem em Comissões Estaduais,
nosso Prof. Aires foi o primeiro a atendê-lo e, apenas
dois meses depois, criou a nossa Comissão.
Fui recebido na ainda adolescente Comissão
em 22.08.1965, quando ela apenas completara 17 anos.
E pude viver aquele tempo de horrores, quando, à
falta de uma sede própria, peregrinávamos de local
em local, sem definição, ora aqui, ora ali, verdadeiros
párias do saber popular. Nem me lembro de quantos
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lugares diferentes fizemos as nossas Assembleias. Às
vezes, por encontrarmos fechadas as portas dos locais
cedidos, fizemos uma vez reunião nas escadarias de
um prédio, outra vez na residência do então presidente
Mestre Saul e até fora da cidade. E no térreo do
Condomínio Juscelino Kubitschek, nosso pouso
provisório daquela época, tivemos nossos poucos
pertences vergonhosamente furtados pelos amigos do
alheio.
Nada disso arrefeceu os ânimos dos valorosos
companheiros da Comissão, que já está calejada na
luta. Diz-se que é no cadinho das privações e das
provações que se forja o caráter dos heróis, dos
capazes de ideal. E é isso o que somos. Basta
compulsar este relatório “O Movimento dos
Folcloristas em Minas Gerais”, na celebração de seus
70 anos de gloriosa existência, de dedicação, de
entusiasmo.
Salve ilustre e septuagenária Comissão Mineira
de Folclore!...
AD MULTOS ANNOS!...
Antônio Henrique Weitzel
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O papel da Comissão Mineira de
Folclore
Antônio de Paiva Moura
Foi depois da Revolução Francesa que surgiu o ideal
de nação constituída por um estado, território, articulada por uma
língua, religião, raça e certa coerência política. Antes da
independência dos países latino-americanos, falava-se em pátria e
a partir daí é que sobressaia a idéia de nação Após a independência
do Brasil, o nacionalismo era defendido pelas classes abastadas,
protegidas pela Guarda Nacional, fundamentado no ideal de ordem
e progresso. Por isso as classes subalternas não se interessavam
pelo nacionalismo. Com a Proclamação da República (1889), a
tônica do nacionalismo foi a de englobar as etnias; libertação da
escravidão; distinção do povo brasileiro; valorização da cultura,
através da língua, religião e costumes. Após a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918) todas as partes do mundo encontravam-se
em pânico com exacerbação do nacionalismo que tinha como
conseqüência as idéias imperialistas em expansão; com a
descaracterização das culturas nacionais e regionais, especialmente
dos países chamados periféricos ou do Terceiro Mundo. A obra
de Hermann Hesse traz a amargura da descaracterização cultural
e o medo que abatia sobre os cidadãos, principalmente em “Lobo
da Estepe”, escrito em 1927. Essa preocupação está presente no
livro didático de Carlos Góes, “História da Terra Mineira”, cuja
primeira edição é de 1913. Ele foi um dos primeiros a valorizar a
resistência negra à escravidão nos quilombos, presente na história
do “Mártir Isidoro”; na arte dos mulatos no barroco mineiro; nos
trabalhos arqueológicos do Dr. Peter Lund em Lagoa Santa e
valorização das personalidades histórica de Minas Gerais.
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Em 1922, com a comemoração do primeiro centenário da
Independência, boa parte da intelectualidade deu ao nacionalismo
um caráter libertário da mentalidade anti-colonialista; busca de uma
nova estética que pudesse dar às artes brasileiras uma face própria.
A cultura popular tradicional, como na Alemanha no século XIX,
passa a ser objeto de estudos. Em Minas, alguns intelectuais
estavam inseridos nessa contextualidade, como Carlos Drummond
de Andrade, João Dornas Filho, Aires da Mata Machado e Flausino
Rodrigues Vale.
Embora os intelectuais modernistas mineiros do final da
década de 1920 a 1930 estivessem procurando o original, o
polêmico, a destruição do passadismo, eles buscavam ao mesmo
tempo as origens, a procura da “língua brasileira”, isto é, a língua
falada pelo povo, tentando repensar a história e a literatura
brasileiras; a valorização da cultura e língua indígena e a
contribuição dos africanos na formação da cultura mineira e
brasileira. Entre os modernistas prevalecia o nacionalismo crítico,
que se opunha ao nacionalismo ufanista do conde Afonso Celso,
de Cassiano Ricardo e Plínio Salgado. Um bom exemplo de tal
procedimento é a “História do Brasil” de Murilo Mendes (1932),
em tom literário, mas forte crítica à historiografia passadista
brasileira. É nesse contexto que surge Aires da Mata Machado
com O negro e o garimpo em Minas Gerais (1929); João Dornas
Filho com o periódico Leite Criôlo (1929) e o livro A influência
social do negro; Carlos Drummond de Andrade, em Alguma
poesia, no qual se opõe ao idealismo clássico e fala do cotidiano,
da família e da vida interiorana mineira.
Após a segunda Guerra Mundial, com a criação da
UNESCO difunde-se o ideal de defender e preservar as culturas
nacionais em todos os seus naipes. Atendendo ao apelo da
UNESCO, escritores, historiadores, musicólogos e artistas e
engajaram-se nessa tarefa. Para sistematizar os estudos e as
9

práticas de defesa da cultura popular tradicional, foi criada a
Comissão Nacional de Folclore em 1947 e no ano seguinte a
Comissão Mineira de Folclore.
O grupo de intelectuais que compunha a Comissão Mineira
de Folclore era formado por pessoas com razoável situação
financeira; tendo boas bibliotecas particulares e independência para
publicação de seus trabalhos literários, historiográficos e científicos.
Não havia muita formalidade ou regularidade nas reuniões dos
membros fundadores. Eles estavam sempre à disposição para levar
a representação de Minas em Congressos e eventos relacionados
com Folclore, de uma forma coerente com as peculiaridades de
Minas Gerais.
Os sócios fundadores estavam distribuídos em diversas áreas
de conhecimento: Antropologia ou etnologia: Nelson de Sena,
Saul Alves Martins e José Augusto Neves.
História: Aires da Mata Machado Filho, Edelweis Teixeira, Franklin
Teixeira Sales, João Camilo de Oliveira Torres e João Dornas
Filho. Música: Angélica de Rezende Garcia, Flausino Rodrigues
Vale e Levindo Lambert. Literatura: Heli Menegali, Henriqueta
Lisboa, João Dornas Filho, Lúcia Machado de Almeida, Manoel
Ambrósio, Maria Orminda Mata Machado, Mário Lúcio Brandão
e Silvio do Amaral Moreira. Museologia: Antônio Joaquim de
Almeida e Francisco Inácio Peixoto.
Em 1954, quando Juscelino Kubitschek era governador de
Minas Gerais, foi assinado um convênio entre o estado e o governo
federal através do IBECC, Instituto Brasileiro de Educação,
Ciência e Cultura, com interveniência da Comissão Mineira de
Folclore, estabelecendo diretrizes para uma política de preservação,
pesquisa sistemática e criação de museus relacionados com folclore.
Reconhecia a Comissão Mineira de Folclore como a entidade
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competente para opinar sobre metodologia de pesquisa; analisar
e opinar sobre situações de merecimento de isenções tributárias
de eventos, produções artesanal e indústria caseira. O IBECC
elaborou um formulário de convênio entre os estados e a união.
Outros estados podem ter firmado o modelar convênio com a
União, mas parece que foi só Minas Gerais que atribuiu
competência à comissão estadual de folclore para prestar tais
serviços. Há um erro no convênio porque ele não garantia à
Comissão Mineira de Folclore, recursos financeiros para exercer
tais funções. Foi como o artista de teatro que entrou em palco,
mas não atuou e só fazendo número. Era para ser uma protagonista,
mas acabou sendo somente figurante.
Na vigência do regime militar, de 1964 a 1985, alguns atos
governamentais tentaram estabelecer relações com a Comissão
Mineira de Folclore com o objetivo de celebrar a Semana Mineira
de Folclore, criar e manter museus, biblioteca e centros de
pesquisas relacionados com folclore. Sempre redundou na mesma
descontinuidade de propósitos. O nacionalismo ufanista alimentado
pela oficialidade não tinha mais apreço pela cultura popular
tradicional. O que mais merecia apoio do governo e do sistema
econômico era a seleção canarinho; os artistas de nome nacional e
internacional que ajudavam as elites a determinar: “Brasil, ame-o
ou deixe-o”.
Nesse tempo a Comissão Mineira de Folclore passou a
recrutar novos sócios nos meios universitários. Profissionais com
vocação para a pesquisa em ciências sociais, tendo como objeto
as manifestações folclóricas no âmbito do território de Minas
Gerais. No ano de 2000, a antropóloga paranaense, Eliane Sebeika
Rapchan, depois de cinco anos de estudos, concluiu sua tese de
doutorado na UNICAMP SP, com o título: Negros e africanos em
Minas Gerais: contribuições e narrativas folclóricas. O material
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pesquisado foi a massa de publicações de trabalhos de científicos
dos membros da Comissão Mineira de Folclore. Eliane notou que
nos relatos historiográficos e no acervo documental da instituição
há uma conceituada operosidade de seus membros. Considerou
que a produção do conhecimento, tendo como objeto a etnia negra
em Minas Gerais, era de considerável valor científico. A autora
contribuiu para que a atuação da Comissão Mineira de Folclore
se tornasse mais visível no Brasil e reforçou a nossa convicção de
que ela continua exercendo o papel para a qual foi criada.
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Comissão Mineira de Folclore – 70 Anos
Raimundo Nonato de Miranda Chaves
Mineira rima com Moreira!
Não posso falar de Comissão Mineira de Folclore dissociada
de José Moreira de Souza.
Moreira – vou chamá-lo assim – é um dos pilares de sustentação da CMFl desde o século passado, melhor, desde o segundo milênio, quando ocupou posição de destaque, quando
exerceu cargos na Diretoria e no Conselho.
No terceiro milênio, Moreira tornou-se a coluna mestra de
sustentação da nossa Comissão, desde 2001, inicialmente,
na vice-presidência de Lázaro. Depois, substituindo o presidente que falecera sem terminar o mandato. Moreira ocupou
a vice-presidência de Katia Cupertino, em 2004. Sua ação tornou-se imprescindível em 2011 quando liderou pequeno grupo de associados na tarefa de erguer a CMFl que estava na
UTI.
Importante registrar nomes do grupo que se dedicou à tarefa
de erguer a Comissão: Paiva Moura, Domingos Diniz, Elieth
Amélia, Frei Chico, Kátia Cupertino, Fernando Trópia. Juntos
com Moreira me faziam lembrar o filme: Sete homens e um
destino com Yul Briner, Steve McQueen, Charles Bronson e
mais quatro que assumiram a tarefa de defender uma aldeia
mexicana, até então, explorada por bandidos. No caso da
Comissão, tem-se duas mulheres na composição do grupo.
Resultado de tempos modernos, avanço do feminismo, os
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homens estão, cada vez mais, na cozinha e as mulheres controlando o pedaço. Repetindo Nara Leão: fazer fiu-fiu ... para
mulher, agora, é correr risco de processo por assédio sexual.
O que é isto!
Voltando a 2011, o grupo elegeu Moreira presidente e o colocou na frente de batalha. Sim, foi uma batalha! A diretoria,
eleita em 2008, não assumiu o controle da Comissão. Onde
estavam os registros, o livro de atas, possíveis correspondência, as contas bancárias, a agenda, os compromissos?
Onde estavam os associados? As publicações? Nada! Tinha
nada! Onde o grupo poderia se reunir?
Moreira, com dedicação e com eficiência logo conseguiu não
um, mas diversos pontos apropriados para reuniões: Lagoa
do Nado, Sala de reuniões da Afago, Sala e anfiteatro da Fundação Municipal de Cultura, na Rua da Bahia, Casa do Jornalista, na Avenida Alvares Cabral e ainda no prédio escolar da
Rua Nova Ponte, 22 onde está guardado o patrimônio material da CMFl.
Moreira soube manter as tradicionais celebrações da CMFl,
a primeira delas, a celebração dos 64 anos de fundação, constando a posse da nova diretoria como um dos eventos. Neste
evento, Moreira mostrou seu prestígio fazendo realizar a reunião no Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias, presidindo a
mesa a senhora Eliane Parreiras, Secretária de Estado da
Cultura; na plateia, além de grande número de associados,
muitos deles, vindo do interior do estado; autoridades estaduais e municipais e grupos representando entidades como
a Associação de Filhos e Amigos de Gouveia – Afago, a Academia Curvelana de Letras, a Prefeitura Municipal de GouveiaMG (terra de Moreira). Somando a tudo isto o show de
Rubinho do Vale e Frei Chico, mais a hora do recreio, quando
14
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nos foi oferecido o celebrado Cobu, graças à gentileza da
primeira dama, a senhor Adélia.
Seguiram-se as demais celebrações de aniversário da CMFl,
até completar os 70 anos, em fevereiro de 2018 quando
Moreira transferiu o bastão para a senhora Miriam Stella
Blonski.
Celebração tradicional de grande importância, periodicidade
anual: Semana Mineira do Folclore, a primeira delas, ordem
46 ª, sob a batuta de Moreira, em agosto de 2012, com extensa programação, realizada com apoio do Governo do Estado – Secretaria de Cultura, do SESC Minas Gerais e da Associação dos Filhos e Amigos de Gouveia – Afago. Importante evento nesta celebração, o lançamento do livro A Sombra
do Andarilho – o Folclore e suas Charadas de José Moreira de
Souza.
A última sob Moreira, a 51ª Semana Mineira de Folclore, agosto de 2017. Na oportunidade Moreira recordou, com certa
nostalgia, “Celebrar o saber popular. Desse modo a primeira
semana mineira de Folclore realizada no ano de 1965 se iniciou com celebração de Missa na porta do Palácio da Liberdade presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom João Bosco de Rezende Costa à qual compareceram o governador do Estado e o prefeito de Belo Horizonte
com a presença de 300 congadeiros em devoção a Nossa Senhora do Rosário. Cuidava-se assim de exigir respeito ao saber popular da herança mineira de congraçamento étnico,
para o qual tanto a Igreja quanto o Estado manifestavam profundo desprezo”
Moreira soube cuidar das publicações da CMFl, escreveu a
maior parte dos artigos, diagramou e financiou todas as edi15

ções do Boletim Carranca e da Revista da Comissão Mineira
de Folclore. Durante seis e meio anos não houve uma falha
na periodicidade das publicações. Carranca, trimestral e Revista, anual. Não houve falha, diria que houve até excesso:
edições do Carranca com até 32 páginas, edições especiais e
a cores da Revista.
Moreira prestigiou aos associados, estimulou e compareceu
a muitos dos lançamentos de livros, na capital e no interior
do estado: em Poços de Caldas (Tita), em Patos de Minas
(Oliveira Melo), em Gouveia (este articulista), em Juiz de Fora
(Weizel), na capital e outras localidades (Frei Chico). Manteve contato com entidades federais, estaduais e municipais
da área de cultura, assim como entidades de cultura popular:
associações representativas dos povos do Espinhaço, de Folia de Reis, de ternos de Congado.
Moreira esteve presente às reuniões da Assembleia
Legislativa quando foi elaborado o Programa de Cultura do
Governo; liderou a representação da CMFl em o 4º Festival
de História, em Diamantina, promovido pelo IPHAN; esteve
presente a todas as Imersões – criação de Ione Amaral; além
de diversas entrevistas concedidas à TV Minas.
Moreira, atento às exigências legais, contou com o apoio da
Contabilidade Miranda e cuidou de toda documentação e registros exigidos pelos órgãos de governo em todos os níveis.
Preocupado com as finanças, lutou – auxiliado por Marco
Llobus - e conseguiu a aprovação de dois projetos de pesquisa, com financiamento, respectivamente, da Secretaria de
Estado da Cultura e da Fundação Municipal de Cultura de
Belo Horizonte.

16

Durante dois mandatos, o segundo com seis meses de acréscimo, Moreira desenvolveu trabalho longo e intenso. O tempo passou rápido, parecia que cada ano tinha apenas seis
meses. O ano de 2017 chegou rápido. O Regimento Interno
exigia renovação de diretoria. Moreira precisava testar se o
modelo de administração da CMFl, que ele implantara, funcionaria independente do presidente. A tarefa agora era encontrar o substituto.
Quem se habilita?
Ninguém respondeu.
Por que???
Esta é uma das questões que devemos responder. Presidir a
CMFl é função honrosa, por que ninguém quis assumi-la? Cada
associado indicado, ou convidado, para se candidatar ao cargo, certamente, tem sua justificativa para recusar. Por que,
então, não nos reunimos para discutir esta questão e, tentar
identificar algum erro que tenhamos cometido, talvez, evitar
o problema na próxima eleição. Eu fui um dos convidados a
me lançar como pré-candidato. Ponderei: de um lado a honraria da função. E só! Não preciso mais de currículo. De outro
lado o peso da responsabilidade, a inevitável comparação do
meu trabalho com o trabalho de Moreira, o modelo de administração de Moreira, centralizador, com o qual eu não concordo, e sei que não será fácil mudar; qualquer presidente da
CMFl corre o risco de se tornar um Rei Luiz XIII, tendo ao lado
o Richelieu, talvez um Presidente Figueiredo, ao lado o Golbery.
O problema foi superado, a senhora Miriam Stella Blonski se
candidatou, foi eleita (19/02/2018) e empossada no dia 05 de
março, em reunião da Assembleia Geral, realizada na Casa
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do Jornalista, com a presença do Secretário de Estado da
Cultura, Ângelo Osvaldo e pouco mais de uma dezena de associados.
Assim resolveu-se o problema?
Não, não resolveu!
Dentre as muitas ações positivas realizadas por Moreira, durante seu período de governo, tem-se que registrar, como
importante, o incremento do corpo de associados da CMFl.
Eu estimo meia centena, talvez mais, os associados que assinaram a ficha de inscrição neste período. Dois destes jovens compõem a diretoria empossada no 05 de março: Fabiane
– Vice-presidente e Marcus Vinicius – Secretário.
Ora, para aplaudir a nova diretoria, para agradecer ao expresidente Moreira pelo trabalho desenvolvido, esperava-se
sala cheia. A CMFl tem associados para tal. Frustração geral.
Pouco mais de uma dezena se fez presente.
Consideremos que a reunião da Assembleia Geral realizada
no mês de maio próximo passado, quando dever-se-ia discutir temas importantes para a Comissão e para o Folclore, o
comparecimento foi pífio, se atingiu uma dezena foi muito.
Quase todos os presentes, gente da velha guarda. Há que se
perguntar cadê os jovens? cadê os novos associados? Há
exceções, devo registrá-las, aqui: Marco Llobus e o trabalho
desenvolvido na elaboração de projetos de pesquisa; Ione
Amaral, envolvida com o Museu de Folclore Saul Martins, vem,
há muito tempo, procurando uma solução para o problema e,
também elogiável, a criação do procedimento que ela denominou “Imersão” – reuniões, com um que de familiar, organizadas em residências de associados, quando, ao lado do co18

mes e bebes, fala-se sobre a Comissão, fala-se sobre Folclore, estimula assim o relacionamento entre novos e velhos,
quando estes contam suas experiências para aqueles.
Consideremos, também, que nenhuma reunião da diretoria
foi realizada até hoje, final de julho e, conforme o estatuto,
artigo 16º - A Diretoria reunir-se-á, no mínimo, uma vez por
mês.
Consideremos, também, que as contas bancárias da CMFl
estão bloqueadas porque até hoje, final de julho, ainda não
se conseguiu registrar em cartório a ata da reunião em que
elegeu-se a nova diretoria, realizada em 19 de fevereiro. Culpa da burocracia, concordo parcialmente, também culpa de
diretores: assinatura em local errado, número de CPF errado
e disto resulta o vai vem ao Cartório, a redação de novo documento e a coleta de novas assinaturas, de todos. Corrigese uma vez e outra e mais uma.
Consideremos, também, que durante a reunião da Assembleia,
realizada em maio, o ex-presidente Moreira apresentou uma
lista de nomes que ele intitulou: Composição do quadro de
assessores da Diretoria. A presidente Miriam pareceu surpresa. Eu confesso minha surpresa, embora meu nome participasse da lista como responsável pela manutenção do site
da Comissão. Entendo que escolher assessores é privilégio
do Presidente. “O folclore tem uma história interessante sobre uso de cachimbo”.
O primeiro item da pauta: a lista de assessores e o primeiro
nome sugerido: Ione Amaral, assessora para assuntos do
Museu do Folclore “Saul Martins”. Todos nós sabemos que o
Museu é uma espinha atravessada na garganta da Comissão
e tem que ser retirada, mesmo provocando doloridos arra19

nhões. O tema Museu empolgou a reduzida plateia que discutiu e discutiu, de nove horas ao meio dia, prejudicando a
discussão dos demais itens da pauta.
Conclusão: a eleição e posse da nova diretoria resolveu o
problema? Não, Não resolveu!
Eu completei 85 anos, maio próximo passado, certamente
serei acusado de saudosismo, mas não posso deixar de registrar que no passado a coisa era diferente. No ano de 1946,
a UNESCO, em parceria com o governo do Brasil, criou o IBECC
– Instituto Brasileiro para Educação, Ciência e Cultura, órgão
ligado ao Ministério do Exterior - uma espécie de Unesco
tupiniquim – com o objetivo de popularizar a educação, a ciência e a cultura, até então, atividades da elite. Disseminar a
cultura, a ciência e a educação, esperava-se, ser o caminho
para superar a ignorância e o nacionalismo xenófobo.
No ano de 1947, criou-se, como apêndice do IBECC, a Comissão Nacional de Folclore – CNF, com o objetivo de
pesquisar, registrar e, principalmente, resguardar a Cultura
Popular de provável impacto que lhe causaria a migração da
cultura dos países hegemônicos, pressionadas pelo
expansionismo do pós-guerra desenvolvido por USA e URSS.
Ora, para atingir a cultura popular tem-se que ir ao povo,
tem-se que aproximar e permear a comunidade, daí a brilhante ideia: criar as Comissões Estaduais de Folclore. A primeira delas a nossa CMFl, criada em 1948. A ideia mais brilhante do centro de poder: não se envolver com as comissões
estaduais e sim estimular os intelectuais, dos estados, a fazêlo. Gerou-se um período de euforia, realizaram reuniões e
congressos de folclore suntuosos, congresso presidido pelo
Ministro do Exterior, com recepção no celebrado hotel
Quitandinha, com a presença do presidente Vargas. Realiza20

ram, conforme citado em parágrafos anteriores, abertura da
Semana Mineira de Folclore com missa celebrada na praça
da Liberdade pelo arcebispo metropolitano, na presença do
governador do estado e do prefeito da capital
Hoje, ambiente totalmente diferente, começando com a coleção de instituições: Ministério da Cultura; Secretária de
Estado da Cultura; Fundação Municipal de Cultura, em Belo
Horizonte; Secretaria Municipal de Cultura, na maioria das
cidades, às vezes associada a Esporte, a Lazer e a Turismo;
Iphan; Iepha; Comissão Nacional de Folclore, Comissões Estaduais de Folclore.
Estas instituições são os membros de um sistema bem organizado, que se inter-relacionam, que tem o objetivo bem definido, que tem uma administração ou coordenação, que tem
um programa e que tem recursos? Ou funcionam como um
poste, na periferia das metrópoles, onde se fazem os “gatos”
no sistema elétrico?
São parceiros, são competidores ou cada um por si? A Comissão deve entender isto. Eu vejo, hoje, a Comissão, nos seus
70 anos, procurando um caminho, com uma foice roçando a
capoeira, mas, com a cabeça baixa, andando em círculo. Sugiro que a Comissão deve parar e localizar, no horizonte, o
farol que vai nos orientar, que vai nos permitir traçar o caminho a seguir. O farol é o nosso objetivo, o caminho é o nosso
modelo administrativo.
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Resumo
Neste trabalho, a autora socializa sua experiência no processo
de formação de leitores em sala de aula, com alunos do 2º Ciclo
do Ensino Fundamental e no projeto “Leitura na Calçada”, desenvolvido com crianças e adolescentes nas ruas de Pompéu /
MG – Brasil, desde 1992, premiado nacionalmente. Utilizando
uma metodologia lúdica e criativa, diversidade de livros, incluindo os de sua autoria, a escritora e professora vai contagiando o
público com a paixão de ler. Os resultados comprovam a importância do ambiente, da metodologia, do perfil do mediador e do
protagonismo dos sujeitos na formação do leitor de literatura
em diferentes fases da vida. Espera-se com esse relato, ampliar
e enriquecer as discussões propostas no XII Jogo do Livro, bem
como servir de referência a outros profissionais, contribuindo
para a formação de leitores e mediadores de leitura.
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Abstract
In this Work, the author share her experience in the process of
training readers in the classroom, with students 2nd Cycle of
Elementary Education and in the project “Reading on the
Sidewalk”, developed with children and teenagers in the streets
of Pompéu/MG – Brazil, since 1992, which won national awards.
The writer and teacher is infecting the public with the passion to
read using playful and creative methodology and diversity of
books, including the ones she wrote. The results confirm the
importance of the environment, the methodology, the profile
of the mediator and the protagonism of the subjects in the
formation of the reader of literature in different phases of life.
The goal of this report is to hopefully broaden and enrich the
discussions proposed in the XII Book Game, as well as to serve as
a reference to other professionals, contributing the formation
of readers and mediators of reading.

Keywords: Literary reading. Mediator. Reader.

1. Introdução
A formação do leitor de literatura é um processo contínuo
que deve iniciar na infância e acompanhar o sujeito por toda
a vida. Especialistas são unânimes em afirmar que o sucesso
na formação do leitor depende de sua experiência com o livro na infância. E o que fazer com crianças que chegam à
adolescência e juventude sem a experiência literária? É possível despertar o gosto pela leitura mais tarde?
Nesse artigo, socializamos nossa experiência como professora-mediadora da leitura em sala de aula com alunos do
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segundo ciclo do ensino fundamental e no premiado projeto
“Leitura na Calçada”, desenvolvido desde 1992 com crianças
e adolescentes em calçadas de ruas de Pompéu, interior de
Minas Gerais (Brasil).
Este relato tem por objetivo contribuir para a reflexão proposta no XII Jogo do Livro, visando à formação de leitores de
literatura e mediadores de leitura.

2. Justificativa
Apesar da ênfase dada à leitura a partir das exigências da
Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI e,
mais recentemente, à formação de leitores de literatura, o
Brasil ainda apresenta enorme déficit no que diz respeito às
práticas leitoras de textos escritos. Nossos índices de alfabetização e de consumo de livros estão entre os mais baixos
do mundo.
O representante do Governo Federal na abertura da bienal
do Rio de Janeiro (2015), secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura, José Castilho, destacou que o Brasil tem ainda muito a avançar na formação de novos leitores.
“25% da população alfabetizada é leitora plena. Temos 75%
a conquistar como leitores nesse nosso imenso e diversificado país”, afirmou.
Inúmeros são os fatores: a falta de hábito de leitura entre os
adultos; a ausência do livro em creches e escolas infantis; a
reduzida rede de bibliotecas; a precária existência de livrarias no país; a insuficiente preparação dos professores que
resulta no estreitamento do horizonte de leitura dos alunos.
E, por fim, uma pedagogia que mais afasta do que aproxima
o aluno do livro, criando a aversão antes da paixão.
O crescente número de alunos matriculados na escola, bem
como de projetos de leitura criados nos últimos anos, não
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aponta igualmente o crescimento do número de leitores no
País.
O problema é grave. Além da exclusão sociocultural, as altas
taxas de analfabetismo e o baixo índice de leitura dificultam,
impossibilitam seu desenvolvimento econômico, o que concorre para a submissão às grandes potências, assim como
para aumentar ainda mais a taxa de desemprego, a miséria e
sofrimento do povo, fomentando a violência e a discórdia.
A literatura, como arte, apresenta por meio da ficção, a expressão de valores, comportamentos, sonhos, sentimentos
do ser humano. Sendo assim, formar leitores de literatura é
contribuir para a formação plena do educando e construção
de uma sociedade mais justa e mais humana; dever do Estado, da Família, da Escola e de todo cidadão leitor.
Cada um, a seu modo, deve dar sua contribuição no espaço
onde atua, de forma a amenizar o problema. Cidadã leitora,
professora e escritora, com uma experiência bem sucedida
em sala de aula e em projetos pioneiros de leitura, nos propomos compartilhar nossa vivência, na expectativa de que
nosso trabalho sirva de referência a outros professores e
mediadores da leitura.

3. Referencial teórico
Segundo Bruno Betelhein (1988), a criança ainda não pensa
racionalmente. Daí a necessidade de nutrir sua fantasia com
jogos e brincadeiras espontâneas e boas histórias mágicas.
Para o autor, quanto mais oportunidades a criança tiver de
desfrutar a riqueza e a liberdade de fantasia e brincadeira
em todas as suas formas, mais solidamente seu desenvolvimento se processará. O êxito na escola dependerá da experiência do êxito nas brincadeiras. Assim, “aprender a ler pode
ser bem dominado apenas se a criança inicialmente, e por
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algum tempo depois, experimentar a leitura como satisfação
da fantasia – como na brincadeira – e como uma mágica poderosa.”
Nesse sentido, afirma o autor, “a leitura partilhada de histórias que estimulam a fantasia e propiciam satisfações imaginárias, desperta na criança o desejo de saber ler sozinha esses contos, quando ninguém estiver disponível para fazê-lo.”
Opinião defendida também por Daniel Pennac (1998). O autor considera a leitura compartilhada e a gratuidade da leitura condições fundamentais para despertar o prazer e criar a
paixão de ler. Bamberger (1975) confirma: “Na idade pré-escolar e nos primeiros anos de escola, contar e ler histórias
em voz alta e falar sobre livros de gravuras é importantíssimo para o desenvolvimento do vocabulário, e mais importante ainda para a motivação da leitura.”
Em sua obra para criança, Monteiro Lobato aliou realidade e
fantasia. E ao pretender ilustrar a mente dos pequenos, o faz
pela contação de histórias e pela leitura partilhada de Dona
Benta num espaço lúdico e afetivo. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, as crianças aprendem pelo diálogo, em interação com o
adulto, em interação com o texto escrito e com a natureza;
aprendem brincando, experimentando, descobrindo.
Esse, o método a ser utilizado na formação do leitor de literatura em qualquer fase.

4. Desenvolvimento
4.1.
Leitura literária na sala de aula –
uma experiência com alunos do Ensino
Fundamental
A minha formação leitora iniciou na infância com mamãe lendo em voz alta; Sô Augusto, um vizinho com o dom de encan26

tar, contando história, num ambiente acolhedor, com a família reunida ao pé do fogão de lenha e Vovó Elisa fritando biscoito.
Na escola, já alfabetizada naturalmente por volta dos quatro
anos de idade, descubro Chapeuzinho Vermelho e outras personagens que Sô Augusto, esse homem-fada, traz para brincar com a minha fantasia. Desse modo, me apaixonei pelos
livros, pela escola, pela professora. E ler e estudar para mim
é tão simples e prazeroso como beber água na concha das
mãos, comer pipoca na peneira, cavalgar com o vento da liberdade soprando meu rosto. E contar história, partilhar leitura, uma brincadeira divertida com gosto de queromais.
No curso ginasial, o professor de Português, José Xisto de
Melo, entra na sala declamando versos líricos de Camões,
como prelúdio à aula propriamente dita, incitando o desejo
de conhecer o poema inteiro, a obra completa.
Mais tarde, como professora, utilizo a poesia como estímulo
à motivação. Inicio a aula com um verso, um provérbio da
sabedoria popular, um pensamento, escrito no alto do quadro. Com o tempo, são os alunos que, espontaneamente, revezam na seleção e escrita dessas pérolas da Literatura. Esse
material reunido vira no fim do ano em caderno de recordação. E instiga à leitura de textos poéticos. Daí para a leitura
de livros foi um pulo.
Estabelecemos um dia para leitura. Dividimos a aula, reservando os primeiros minutos para visita à biblioteca, ou manuseio dos livros trazidos para a sala de aula; mais 20 a 30
minutos para leitura silenciosa. E o restante do tempo, livre,
para bate-papo entre os leitores. Em casa, a leitura continua.
A média é de um livro por mês.
Terminada a leitura, a resenha, feita em classe, sob orientação e publicada no jornal mural. Essa atividade, além de
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contribuir para compreensão do texto e desenvolvimento da
linguagem escrita, funciona como propaganda e desperta nos
estudantes o desejo de ler os livros indicados pelos colegas.
Motivada pelo sucesso do jornal mural, criamos o jornalzinho
Roda Viva com periodicidade bimestral e circulação na escola e na comunidade. O órgão publica poemas e pensamentos
de autores consagrados e produção dos alunos.
Para dar lugar a expressão lúdico-criativa, criamos o grêmio
literário de francês e de português, com reunião mensal e
apresentação de números artísticos: leitura e declamação de
poemas, música, dança folclórica, dramatização, dentre outros. Com reunião mensal, as apresentações são feitas, ora
em sala de aula, com convidados representantes de outras
turmas, ora no auditório para a escola inteira. Com isso, a
sala de aula vira também palco e auditório, onde artistas e
plateia se revezam.
No noturno, com um público heterogêneo, formado por jovens trabalhadores sem o hábito e tempo de ler e alunos com
história de repetência ou indisciplina, optamos por iniciar com
a leitura partilhada de poemas e de textos folclóricos.
Logo nos primeiros dias, ao entrar na sala, encontro um casal
de adolescentes brigando por causa de lugar. Ofereço o meu
e combinamos resolver a questão na hora do recreio para
não perder tempo. “Trouxe o famoso poema de Victor Hugo:
Paralelos - O Homem e a Mulher para ler com vocês.” digo.
Deixamos a chamada para o fim da aula e peço ajuda dos
dois para distribuir o material. Faço a primeira leitura em voz
alta com a turma acompanhando em silêncio. Em seguida, a
leitura dialogada, com os homens lendo os versos que cantam a mulher e vice-versa. Por fim, convido o casal que disputava o lugar, para fazer a leitura a dois. Sugiro, esqueçam
que estão diante um do outro e imaginem estar ele diante da
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mulher mais importante de sua vida, e ela, do homem. Perfeito! De pé, diante da classe, atuam como dois atores no
palco. Aplausos dos colegas.
Hora do recreio, conforme combinado, convido os dois para
me acompanharem até a sala de Orientação. Não foi preciso.
Cada um cede o lugar ao outro, repetindo de cor os versos:
“O homem tem a supremacia;” “a mulher, a preferência.”
Pronto. Venceu a poesia.
Na aula seguinte, levo o texto “Viagem das Letras”: um estudo das frases de para-choque de caminhão. Depois da leitura
partilhada, os exercícios, orientados de carteira em carteira,
atendendo a dificuldades individuais, observando as respostas e procurando melhorar a redação. A aula transcorre
tranquila, sem espaço para indisciplina. Aproveito para introduzir o trabalho de pesquisa, inusitado nesse turno. Proponho que cada um, nas idas e vindas do trabalho, observe os
caminhões que trafegam pelas nossas ruas e estradas, anotando as frases escritas no para-choque.
Foram recolhidas mais de trinta frases diferentes; outras tantas variantes: umas líricas, outras filosóficas, religiosas e ainda
as bizarras, revelando a psicologia da classe e a identidade
dos motoristas, além de identificar, em alguns casos, a mercadoria transportada, como a frase do caminhão do leiteiro:
“Se correr, o guarda pega; se parar, o leite azeda.”
O material, publicado no mural e no jornal Zinho da escola,
desperta a atenção dos colegas de outras classes e turnos,
elevando a autoestima dos autores. E estimula novos trabalhos. Continuamos, desta vez, com as quadrinhas, a mais
antiga forma de poesia popular; a mais amada e mais cultivada pelo povo. Passamos aos mitos e lendas, com leitura
partilhada e pesquisa de campo. O assunto deu “pano pra
manga e retalho pra capanga.”, como dizem nossos avós.
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Pompéu é cercada de rios e tem na pesca um meio de subsistência e diversão. Por isso, não há na região quem não conheça o rio São Francisco, por exemplo, e suas histórias. Foram recolhidos vários mitos, com diferentes variantes, e lendas regionais, tal a famosa Luz Sant’Ana e outras tantas que
deram origem a topônimos, como Morro Doce e Morro da
Saudade, dentre outras. O trabalho com a cultura local motivou a leitura e escrita; contribuiu para aproximação de gerações, resgate e preservação da memória. E tornou as aulas
interessantes e divertidas.

Da literatura oral à literatura escrita
Começamos com a leitura partilhada de Juventude Sofrida,
meu livro de estréia, premiado no concurso nacional “O Livro
do Ano”- 1976. A leitura agrada e desperta a atenção por
tratar de assunto do interesse da juventude, abordado por
uma jovem quase da mesma idade dos alunos.
Despertado o gosto, levo para a classe vários livros de literatura infanto-juvenil, a fim de propiciar o contato com diferentes obras de autores diversos, oferecendo um leque de opções para que cada um possa eleger a leitura de sua preferência.
O tempo ficou curto para dar conta do programa e leitura de
livros só no horário de aula. Os alunos, já envolvidos, propõem continuar em casa. Muitos trabalham na construção
civil, em marcenarias e no campo, em Companhias como a
Mannesman. Estes últimos pegam o caminhão por volta de
seis horas da manhã e retornam no final da tarde. Identificados com Abraham Lincoln em sua biografia, levam o livro no
bornal junto com a marmita para ler na hora da refeição, entre uma garfada e outra, alimentando o corpo e o espírito.
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Buscando dar a esses alunos a mesma oportunidade, criamos o grêmio literário também nas classes do noturno. Com
dificuldade de reunir para ensaio fora do horário escolar, sugiro que cada um, individualmente, ou em grupo, escolha um
número, dentro de suas possibilidades e realidade: uma atividade que saibam e gostam de fazer.
A primeira reunião foi um sucesso, com a revelação de grandes talentos em diferentes áreas. um grupo de meninos músicos dá um show de violão, cavaquinho, clarineta e percussão, que tocou a nossa alma. São filhos de pais trabalhadores, autênticos músicos, que tocam de ouvido sem nunca ter
estudado uma nota musical e passaram o dom aos filhos que
também não dependeram de aula. Tínhamos, na escola, na
sala de aula, uma orquestra e não sabíamos. Dentre outros,
cantores, declamadores, humoristas, locutores, dançadores,
um sambista apresenta um show solo de arrancar aplauso
em qualquer desfile das melhores escolas de samba.
Tal o sucesso da apresentação em sala de aula que levamos
o espetáculo para toda a escola em dia de auditório geral. E
nossos artistas passaram a ser conhecidos e reconhecidos
por toda a comunidade escolar, despertando novos interesses, novos valores e a vontade de ler, de aprender e de ser
mais.

4.1.1 Resultados
A leitura compartilhada de textos poéticos, as atividades no
jornalzinho e no grêmio, despertaram nos alunos o prazer de
ler e o gosto pelos estudos; contribuíram para a elevação da
autoestima e desenvolvimento da afetividade; melhoria do
relacionamento pessoal e interpessoal, da disciplina e aprendizagem, inclusive em outras matérias; redução dos índices
de evasão e repetência escolar.
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Pela primeira vez, um aluno do noturno é eleito orador, por
meio de concurso, na cerimônia de formatura. O Menino de
samba nos pés foi convidado para desfilar no carnaval e tornou-se no famoso passista do bloco carnavalesco Levanta
Poeira, que desfilou na avenida na época áurea do carnaval
pompeano. E passa, de aluno famoso pela indisciplina, em
aluno admirado e respeitado pelos colegas e professores,
apresentando, a partir daí, maior interesse e melhores resultados na aprendizagem.
Nossos alunos tornaram-se destaque, não só em sala de aula,
na escola e na comunidade local, mas em toda a Sociedade.
Nos limites desse trabalho, citamos, dentre outros, o jornalista Carlos França, diretor e produtor do Programa Nossas
Gerais (TVI), fundador do Jornal de Pompéu, O Regional, a
Revista Cidades, órgãos dos municípios do Alto São Francisco (MG/Brasil) e a Rádio Exclusiva FM 97,9, primeira emissora de rádio em Pompéu em 1991, quando ainda era nosso
aluno no Ensino Fundamental.
O primeiro número do jornal, mimeografado em folha A4, no
mesmo formato do escolar e distribuído na comunidade, desperta a atenção de autoridades municipais. A partir do segundo número, o jornal passa a ser oficial, editado pela prefeitura. E os trabalhos publicados no jornalzinho da escola,
ganham novo espaço, a Coluna do Estudante. O sucesso na
comunidade e municípios vizinhos, estimula o desejo de ler e
escrever. A rádio, campeã em audiência na região desde o
primeiro momento, tem servido de escola para muitos profissionais que hoje se destacam no rádio mineiro.
Espalhados pelo mundo, construindo cada qual a sua história, nossos alunos nos contatam pelas redes sociais. Anexos,
depoimentos espontâneos que comprovam o sucesso da experiência relatada.
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5. Conclusão
Nessa experiência, constatamos que é possível despertar o
gosto pela leitura também na adolescência, geralmente a fase
em que a “galera” se afasta dos livros. E, mesmo na juventude, como pudemos observar nas classes do noturno. Tudo
depende da história de cada um, do perfil e atuação do mediador. Se foi falta de oportunidade na infância, uma boa mediação em espaço lúdico e afetivo com livros variados que atendam o gosto e interesse do público-alvo, podem conseguir
resultados surpreendentes.
Em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o
Brasil, onde a maioria das crianças não têm acesso ao livro,
é preciso acreditar e investir na formação, inda que tardia,
do leitor de literatura. Para tal, o professor há de ter prazer e
hábito de ler; conhecer a literatura; respeitar a individualidade e os limites do aluno. Se o leitor é iniciante, em qualquer
fase, ele vai precisar de ajuda. Nesse caso, a leitura compartilhada de textos curtos e envolventes é o ponto de partida.
Em nosso caso, concorreu para o êxito no processo, o processo mesmo de minha formação; a paixão pelos livros, pelo
magistério e pelo ser humano; e o fato de ter tornado referência para os jovens. Também mantive os estudos com meu
trabalho. Consegui, conciliando o tempo e os horários, conquistar os primeiros lugares, destacando como aluna e em
concursos. Ao concluir a 8ª Série, passo a integrar o corpo
docente, lecionando francês, português e matemática, por
indicação dos professores. Sou a primeira mulher na cidade a
publicar um livro, ganhar concursos e ser admitida como funcionária na Caixa Econômica Estadual. Tudo resultante da
relação com os livros e a leitura.
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Conclui-se que o perfil do professor-mediador é essencial
para o sucesso na formação de leitores e no ensino-aprendizagem..
Esperamos, com esse relato, contribuir para a reflexão proposta no XII Jogo do Livro e servir de referência a outros professores para o êxito na formação de leitores de literatura e
de uma sociedade mais justa e mais humana.

6. Anexos
Mostra de trabalho dos alunos; depoimentos e matéria veiculada na imprensa e nas redes sociais que atestam o êxito
da nossa vivência em sala de aula.
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Nota: onde se lê quadrilhas, leia-se quadrinhas.
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Roberta Lyra Amo este livro, foi durante minha adolescência
meu hino.
Marcos Campos - Mais atual do que nunca este livro! Que
verdade maravilhosa! Que grande orgulho ter sido seu aluno,
EDMEIA
Geane Valadares .
2 de abril ·
Professora Edmeia Faria, VC é responsável por eu ter me
apaixonado pelos livros. A começar pelos de sua autoria.
Cleia Marilda Araujo to Edmeia Faria
3h·

Difícil encontrar palavras que expressem a gratidão e o carinho
que sinto pela senhora que, sem dúvida, é uma das responsáveis
pela formação do ser humano que me orgulho de ser.
Tem muito da senhora dentro de mim.
E tem muito da senhora dentro de vários colegas que, assim
como eu, se espalharam por esse Brasil afora em busca do sucesso
que é tão nosso. Cada um encontra aquilo que busca, que procura
com certeza de alcançar. Firmeza, foco, determinação,
persistência e coragem são coisas que aprendi com a senhora,
uma mulher moderna e ousada para a época, uma grande e única
escritora. Me lembro como se fosse ontem. Amo a senhora
demais.
Hoje quero lhe dar os parabéns pelo seu aniversario, mas também
pela grande mulher, pela professora excepcional, educadora, mae
de todos nós, ex alunos e eternos filhos porque, graças a Deus,
não existe ex filhos. Desejo que o seu dia seja maravilhoso e que
sua vida siga plena de realizações. Feliz aniversário!
—

sentindo-se abençoada.
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Edméa Faria, fui seu aluno, quando morei em Pompéu. Depois
dessa honra, já tenho em minha lista mais de 500 obras lidas,
ou seja, viagens. Pois cada leitura é uma viagem. Muito
obrigado. Um grande abraço.
(Gilber Ferreira)
Edméia, a leitura sempre nos foi apresentada por você de
maneira divertida, leve e gostosa. E minha filha sempre adorou
a leitura na calçada. Legado doado por esta brilhante escritora
e professora. Bjs. (Débora Santos)
Lembro de seus textos e livros. Fui sua aluna em Pompéu
na E. E. Ministro Francisco Campos. A Senhora era só ternura e carinho
e excelente professora.Um bom mestre a gente nunca esquece.
EWWanessa VilaçaDDaniel Siberiano

Vanderlice Melgaço 17 de maio 2017

Que saudades minha mestra..... Meu maior orgulho é contar pra
todo mundo que tive uma professora escritora e que com ela
não tinha preguiça, todos tinham de ler . E como gostávamos de
ler... Minha imensa gratidão por me ensinar o melhor da vida. E
vejo que continua sua missão de forma linda, como o episódio
do garotinho no ônibus. Me emocionou. Beijos
SUZANA DIAS

Minha professora querida!!!!Que saudade das nossas aulas
de português no Estadual. A senhora sempre tão sabia e
tão serena!!!! Ah como era bom! (Anália Silva – 9 nov. 2016
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Boi e Calunga
Rafael Sol
O mamulengo é o teatro de bonecos popular do Nordeste,
que brinca é chamado mamulengueiro. Um dia, vi um
mamulengueiro que tinha um boizinho e um vaqueiro chamado Benedito. Aquele boi não era um boi de fazenda, que pasta. Era um boi decoradinho com lantejoulas e coisas brilhantes, tinha um saiote de cetim. Espirrava talco pelo fiofó. Era
um boi de festa, boi de folguedo, desses que correm atrás
das crianças. Dava briga para saber quem ia ser miolo, brincar dentro dando ginga e molejo. Boi encantado que coloriu
minha tarde e alegrou meu coração. Eu pedi para meu pai
que nosso mamulengo tivesse aquilo, ele respondeu, quando
você for mestre, faça para você, meu brinquedo já tá pronto e
o povo gosta do que vê. Mas eu depois fiquei pensando no
poder do boi. Este animal percorre a história do homem e é
totêmico. Esta palavra eu aprendi pesquisando, isso mesmo,
depois de velho fui me tornar um intelectual do folclore, hoje
minha vida é ler escritores como Renato Almeida, Altimar
Pimentel, Veríssimo de Melo, Edison Carneiro, Câmara
Cascudo e Aires da Mata Machado, este último foi quem falou do boi totêmico em seu livro O Negro e o Garimpo em
Minas Gerais. Este livro caiu na minha mão quando buscava
entender a simbologia do boi nos folguedos populares no
Brasil. Aponta-se que a maioria das instituições totêmicas
tanto banto quanto sudanesas se enfraqueceram ao chegar
ao Brasil, no entanto o totem do boi sobreviveu de forma
marcante em nossa cultura, o bumba-meu-boi é prova disto.
De origem banto, tem sua permanencia por influência
ameríndia do vaqueiro e caboclos. Trazendo aspectos religiosos, alguns povos bantos prestam culto ao boi associando o
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mesmo à boa colheita. Cada chefe de família dos Ba-Naneca
tem a proteção de um Geroa, boi consagrado, festejado com
cânticos e instrumentos especiais, segundo o pesquisador.
Esta festa de celebração da paz e da abundância deve ter um
boi preto e branco tendo como dono um dos grandes senhores de terras, vai com outro boi chamado Xicca e uma vitela
figurando como dona de casa, ou esposa da situação. No fim
das colheitas, no meio do ano, fazem uma procissão da casa
do amo até uma distância de cerca de 7 léguas, tendo no
cortejo donzelas enfeitadas na cabeça com grandes enfiadas
de bagos de várias sementes, e homens com a cara pintada
de um barro branco chamado peio, significa felicidade. Chegando na localidade, oferecem um pó de casca de árvore bem
amargo ao boi Geroa chamado bungarulo. Se o boi lambe, é
um bom agouro, e o fazendeiro recebe felicitações, se não
lambe é sinal de má sorte, e paga-se com a vida. Essas influências totêmicas do boi são muito fortes no Nordeste, e são
do tronco banto. Além disso, algumas práticas e superstições
se estabeleceram como colocar chifres de boi nas cercas de
roças e hortas afasta mau olhado e coisa-feia. Chá de
escremento bovino serve contra coqueluche e outros males.
Queimar estrume de boi à porta ou dentro das casas imuniza-as contra a entrada de doenças ruins e feitiços.
O homem do Nordeste sabe o quanto deve ao boi, ou ao gado
bovino de modo geral, também equinos nos trabalhos de penetração do território e sua fixação. Daí a inevitável consagração do boi ou do cavalo traduzida também nos folhetos
populares. Boi Espácio ou Rabicho da Geralda, a glória do
Boi Misterioso ou Boi Pintadinho, também a Vaca do Burel.
Entre os episódios curiosos da história nacional figura a lenda do boi de Belquior, que foi espetáculo que seduziu os ho41

landeses durante o período de sua dominação no Nordeste.
Contam que em 1643, na festa da abertura da ponte do Recife ao trânsito publico, Nassau anunciou que, nas festividades, um boi iria voar. O fato se verificaria no campo do Palácio de Friburgo hoje Praça da República. No dia anunciado,
realmente apareceu ao povo o boi de Belchior Alves, boi manso
que andava pelas ruas da cidade, entrando de casa em casa.
Depois de passear pela praça, viu-se sair por uma corda ligada até um mastro com alguma distância, o boi que voava.
Não era um boi de verdade, mas uma armação cheia de palha, com o que pôde o governante iludir a curiosidade pública
naquela festa de inauguração da
ponte do Recife, segundo Pereira da Costa.
Há também o Rabicho da Geralda, que serviu de inspiração
para José de Alencar, onde o boi Rabicho percorre terras por
onze anos, uma figura lendária para o contexto da época. Na
história é falada sobre uma grande seca que houve na época,
mas não se trata da seca de 1877, a mais celebrada do século XIX, pois Alencar divulgou o texto três anos antes. Ao que
tudo indica, seria a de 1777, conhecida como a dos três sete”,
ou a de 1790-93, das mais dramáticas conhecidas. Dos romances tradicionais dentro do ciclo do boi podemos citar ainda
O Boi Surubim, O Boi Liso, O Boi de Mão de Pau, ABC do Boi
Prata, Boi Víctor, Boi Adão, e o ABC do Boi Elias. Na tradição
oral desses romances, o herói é apenas o boi. Os demais
personagens, vaqueiro, cavalo e fazendeiro são secundários.
O Boi traduz uma verdadeira prosopopéia, trazendo o cantor
que é o espectro do próprio boi, herói que vagueia pelas
varzeas. As histórias de boi, geralmente, estão em torno de
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uma temática principal. O boi perdido no mato, nenhum vaqueiro consegue prendê-lo, pois tem astúcia e bravura. A história do Boi Misterioso ou Boi Mandingueiro tem a mesma
temática, muito semelhante as duas narrativas inclusive a
vinda de um vaqueiro que não é conhecido no local, numa
vem de Mato Grosso, na outra vêm do Piauí. É a história de
um bezerro que se tornou um boi famoso pois ninguém conseguia pegar, diziam até que ele filho de um gênio criado por
uma fada. O fazendeiro oferece um presente para quem pegar, um anel, um relógio, três contos de réis, até que um vaqueiro de fora montado num cavalo magro e franzino consegue a façanha. Boi Misterioso é de autoria de Leandro Gomes de Barros, maior autor de cordéis que já houve. Mesmo
autor de O Cavalo que Defecava Dinheiro, obra que inspirou
Ariano Suassuna a escrever uma de suas peças famosas. Em
Vespasiano, Minas Gerais, onde fica o Museu Saul Martins,
tem um tal de Boi da Manta, que surgiu nas festas do Rosário
em épocas passadas, desapareceu e voltou em festas carnavalescas. Porém o folguedo não se fixou no Carnaval. Plínio
Barreto diz ser vinculado a Festa do Divino, boi do divino,
onde era boi vivo, sacrificado e repartido para os presentes
igual ao boi Geroa africano. Já o boi figurativo passou para o
Carnaval de rua, trazendo mulinhas, marmotas fazendo algazarra e correrias. Sábado de Aleluia também sai o Boi da Manta
mas diferente do Carnaval, pois vem companhado das guardas de congado. O Boi de Aleluia tem músicas próprias que
se referem ao boi. Vêm o boiadeiro conduzindo o boi preso ao
laço, o toureiro que dança e toureia com as garrochas na mão.
O público pode participar, acontecem tentativas de marrar os
assistentes que saem correndo. Trazem burrinhas e pessoas
montadas em imitações de cavalinhos como nos folguedos
nordestinos. O toureiro veste capa vermelha e com as
garrochas acontecem evoluções na frente do boi. Toureando
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e dançando ao som de caixas, violas e sanfonas Benedito
Catumbi faz o boi, Bené Preto veste o boi da manta, é o miolo. O vaqueiro, esperto e ágil e José Batista, Carambola recita frases alusivas ao boi e sua origem, Joaquim Alves com
laço em punho dirige o boi, corrigindo excessos. O cortejo se
completa com as guardas de congado, marujos e caboclinhos.
Este folguedo mineiro lembra bem os festejos de boi no Nordeste.
O boi é uma tatuagem na carne da sociedade rural. Os vaqueiros e seus aboios tinham versos que mostravam o amor
pela vida de gado. Boi tem valor sagrado, vira assunto nas
rodas, vaqueiro tem o dever de viver chamando gado e sente-se honrado. Fazem versos, repentes de viola, chapéu de
couro. Deixam cargos militares para correr atrás de touro. Ê
boi, na hora da despedida da farda para o gibão, o coronel
acha digno dando libertação. Vaqueiro é profissão que dá
respeito, o sujeito ganha cartaz para entrar para as
vaquejadas, e conhece cada palmo de terra da região correndo o sertão atrás do gado. Vaqueiro chegando em bando, num
trote só, chega assustar, parece coisa de cangaceiro, chegando de assalto. Boi bravo vira lenda. Vira cordel. Vira mote.
Vira boi boneco.
No Rio Grande Norte tem muito mamulengueiro bom, lá não
é mamulengo, o brinquedo lá se chama João Redondo. Tem
Chico Daniel e os irmãos Relâmpago. Lá boneco é calunga, e
quem faz calunga é calungueiro. Em Pernambuco eu conheci
calunga por outra coisa. Calunga aqui é parte do maracatu.
No meio do batalhão, tem a dama do passo, uma moça que
carrega uma boneca negra de madeira chamada calunga. O
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cortejo real vai até à igreja de Nossa Senhora do Rosário, que
é a santa padroeira, também do Congado em Minas Gerais.
Os negros entoavam versos na frente da igreja, onde a parada era obrigatória. Versos à padroeira do Rosário e à São
Benedito, santo da predileção por ter a pele negra. Sobre a
calunga, Arthur Ramos conclui que a boneca seria o cetro, o
distintivo do Rei que vai ao cortejo, ao mesmo tempo que um
elemento de religiosidade. O maracatu traz algumas outras
manifestações sobreviventes do modo bantu de fazer os cultos religiosos. Ao lado de reis, rainhas e embaixadores, figuram animais totêmicos como o galo e o jacaré, além da calunga
como símbolo fetiche-religioso. Calunga é um deus entre os
bantus, o Mara para os Angola-congueses. Arthur no seu livro O Negro Brasileiro ainda aponta que nas macumbas cariocas, de origem bantu, cantam os negros: E vem, E vem, A
rainha do mar, Vamos savar, Ó Calunga! A Rainha do mar.
No Congo e Angola é uma figurinha de madeira, este fetiche
ou iteque é uma figura de madeira, um pequeno boneco. Por
isso, no Brasil, calunga passou a ter uso popular significando
boneco, como viu no uso comum potiguar. Os negros do
Maracatu que chamam a boneca da calunga, já não sabem
porque fazem, ficando esquecida no inconsciente a primitiva
significação de calunga, um deus. Maracatu então não festeja somente sobrevivência histórica e totêmicas, Festejam religião. Aproveitam da situação do Carnaval, iludindo a perspicácia dos brancos opressores e festejam os seus antigos
reis, sua memória. Entre os deuses adoram Calunga, um dos
maiores, um motivo universal, deus do mar, e das águas.
Chama-se calunga que é natural de São Vicente, primeira cidade do Brasil, vizinha de Santos. Em Goiás segundo Couto
de Magalhães era sinônimo de negro, o mesmo acontecendo
em Santa Catarina. Em Cabo Frio há uma peixe há um peixe
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com este nome, e calungueira é o nome da embarcação para
pescar o mesmo. Na África portuguesa em um ria afluente do
Caporolo, com o nome de Calunga. É nome de planta em Minas Gerais e sertão da Bahia. Na língua bantu aparece com
várias significações como morte ou personificação da morte.
Kalunga-ngombe, rei do mundo inferior. Ainda na África, é
título de fidalguia na Jinga. Silva Campos, num dos contos
que recolheu na Bahia, encontra referência de calunga com
as águas no conto A Mãe D´água.
Zão, Zão, Zão.
Calunga.
Olha o munguelendô.
Calunga.
Minha gente toda.
Calunga.
Vamo-nos embora.
Calunga.
Para a minha casa.
Calunga.
De debaixo d’água.
Calunga...
Munguelendô ou munguelendo é palavra que se assemelha
à mamulengo e pode ser uma das origens para o termo, uma
vez que esta não podemos calcular a infiltração deste conto
nos séculos passados. Podendo ter servido de inspiração para
a palavra hoje adotada no teatro popular de bonecos como
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conhecemos. Renato Mendonça baseado em Marcelo Soares
confirma origem africana, derivado do quimbundo, kalunga,
mar. Pode ter alguma relação com Iemanjá, orixá associado
às águas do mar. Aires da Mata Machado recolheu em
Diamantina uma ronda infantil onde calunga aparece como
refrão.
Eu fui no mato,
calunga,
Cortar cipó,
calunga,
Eu vi um bicho,
calunga,
De um olho só...
Diz o mestre que a cantiga conserva ainda seu antigo significado. Calunga, cambada, calundu, são tantos termos trazido
da África e incorporados à nosso jeito brasileiro, que muitas
vezes nem reparamos como nossa língua é repleta de pequenos mistérios.
Rafael Sol - membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore.
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SAUL ALVES MARTINS.
João Bosco de Castro.
Ao cálido meio-dia de 1º de novembro de 1917, na zona rural
de Januária % MG, nos domínios do Peruaçu, pela “estrada
velha do Pandeiro”, em direção à sede do referido Município
norte-mineiro, a jovem Senhora Maria Moreira Martins, aos
seis meses de gravidez, apeia de pachorrenta mula-baiasoqueteira, sob o sol cáustico do primeiro-verão barranqueiro,
para dar à luz rebento macho com menos de seiscentos gramas de massa corpórea, aos olhos atônitos do pai, o fazendeiro Justino Alves Martins, conhecido como Gobira.
Lambida a cria, o casal continua com ela a pequena viagem
até Januária, onde lhe dá o primeiro conforto de “berço esplêndido”: uma caixa de sapatos.
Como provável homenagem ao primeiro Rei dos Israelitas, o
minúsculo menino % de Futuro Maiúsculo % recebe o nome

João Bosco de Castro (1947 6 ), Oficial de Polícia Ostensiva e Preservação
da Ordem Pública, é professor de Línguas e Literaturas Românicas. Poeta,
romancista e contista, camonólogo, ensaísta e crítico literário,
policiólogo, inscultor, heraldista e tupinólogo. Publicou: O Mandachuva,
Manual de Redação da Polícia Militar de Minas Gerais, O Estouro do Casulo,
Glorioso Tormentório, dentre outros. Detentor de mais de quatrocentos
prêmios literários e epistêmicos, dentre os quais IMAGEM POÉTICA DA
MATERNIDADE (pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Belo
Horizonte, em 1970), A VIDA DA PALAVRA (pela Academia Brasileira de
Letras, em 2003), HENRIQUETA LISBOA DE POESIA (pela Arcádia de Minas
Gerais, em 2004). Ocupa a Cadeira 329 da Academia Municipalista de
Letras de Minas Gerais, cujo Patrono é José d’Avó Gontijo, como
representante de Bom Despacho-MG.
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de Saul % do Hebraico Sha’úl: o Desejado, o Esperado, o Implorado, o Suplicado, o Pedido...
Já marcado de Saul Alves Martins no batistério e registro civil, o pequerrucho volta aos buritizais da olga ribeirinha da
família, de onde, em poucos dias, retorna à Januária
semiurbana, em busca de melhores situações de vida indispensáveis a quem ainda não pesava nem um quilo, mas já se
prenunciava dono de fecunda e benfazeja inteligência, caráter ilibado e austero, pessoa de bons-modos e melhores-feitios, a bem de exemplar lhaneza e vasta utilidade
sociocultural. Tinha de ser professor e militar de polícia (as
duas mais estressantes profissões deste complicado Orbe!),
humanista e poeta, apreciador sublime das congadas e da
emblemática dança de são Gonçalo, ensaísta da sabedoria
jeje-magô e folclorólogo. Educador e pacificador, acima de
tudo!
E esmera-se em todos esses importantíssimos e necessários
misteres!
Em um de seus primorosos e apreciáveis sonetos, o Poeta
Saul Alves Martins resume seus primeiros dias de vida.
“Autobiografia I.
Não longe de Goiás nem da Bahia,
Em pleno chapadão norte-mineiro,
Foi lá, precisamente ao meio-dia,
No chão da estrada velha do Pandeiro,
Que vim à luz, me opondo à biologia,
Pois se deu de novembro no primeiro,
E pelas contas de mamãe seria
Em princípios do mês de fevereiro.
O ponteiro das eras navegava
Sobre o século vinte e se abeirava
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Do número dezoito, indiferente.
Levaram-me, com toda segurança,
Da caixa de sapatos à bagunça,
“Eu nem pesava um quilo propriamente.”
Dos catorze versos decassílabos dessa maravilha metafórica, dez ostentam-se heroicos % pelas tônicas incidentes nas
sexta e décima sílabas métricas, três semi-heroicos % em
razão de tônicas assentadas nas quarta, sexta e décima sílabas métricas %, e um, apenas um, o sétimo, traz a marca
melódica de decassílabo sáfico % por suas tônicas nas quarta, oitava e décima silabas métricas. O verso decassílabo
heroico apropria-se mais à mensagem épica. O decassílabo
sáfico ornamenta, mais adequadamente, a expressão lírica,
sentimental, delicada, afetiva, meiga, veludosa, adocicada
ou amarga, amorosa ou trágica: o desfecho do mais-sentir e
menos-pensar, a desrazão! Enlevo com desvelo!...
Mercê do “regime duro” da “sábia mamãe”, Saul Alves
Martins, levado por Ela mesma ao Professor Manoel Ambrósio
Alves de Oliveira, é o primeiro nome da primeira lista dos
candidatos à primeira turma do incipiente Curso Normal de
Januária, na qual o primeiro aluno matriculado só podia ser
aquele menino minúsculo de futuro maiúsculo, filho da rigorosa Dona Maria Alves Martins com o Sô Justino Gobira: “Quem
chega primeiro bebe água limpa!” E a tal Dona Maria Pra
Tudo não esperava a água sujar-se: arregaçava as mangas
para ajudar a todos. A segunda inscrição no mesmo Curso
Normal Januarense de 1934, também ungida com “água limpa”, corresponde à Senhora Dona Adélia Gonçalves Lisboa,
colega de sala de Saul, ao longo de todo o Curso Normal,
aluna inteligente e estudiosa, mãe de ilustres Oficiais da Força
Pública Mineira: Coronéis Zílton Ribeiro do Patrocínio e Zéder
50

Gonçalves do Patrocínio, e Capitão Zenílton Kléber do Patrocínio.
Com poucos dias de serviço militar, Saul entrara na Polícia
Militar em 9 de outubro de 1937, sem os arrochos preparatórios da Escola de Recrutas, uma das fortunas do Corpo-Escola do Velho Drexler, o Pré-Soldado Saul Alves Martins,
semidatilógrafo e bem-arejado como Professor Primário, com
boa-lábia lírica de poemador requintado, arranja bela namorada residente na Rua Turfa do Prado Mineiro, perto de seu
quartel.
Já ia tudo bem-encaminhado, mas, de repente, a donzela não
quis mais o namoro. E expôs seu único motivo ao moço, já
tocado pelos zelos de cupido: Ela soube ser milico seu encantador Saul, e seus finos dotes não eram de moça para
namorar soldado! Ora essa!... Triste e remoído com aquela
decisão da menininha de redoma, Saul Alves Martins, em 2
de dezembro de 1937, ainda sob os óleos ferventes de seus
malcompletos vinte anos de idade, compõe-lhe fulminante e
maravilhoso soneto.
Apreciemo-lo!:
“Resposta de Soldado.
Mulher infame, descarada e louca,
Sempre nojenta, de misérias cheia,
Teu rosto bruto e de vergonha pouca,
Vê-lo-ei roçando a mais imunda areia.
A saliva que flui da tua boca
É repulsiva, pegajosa e feia.
Tens cava a voz, desafinada e rouca,
E infecto é o sangue que tu tens na veia.
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Corpo de fera, coração maldito,
Não quero ouvir teu cavernoso grito,
Mulher mal-educada, impura e vã.
Anda, filha de bruxa, segue adiante,
Estrada afora, qual judeu errante,
Cumprindo a sorte que te deu Satã.”
Tal soneto, cuja única menção a coisas castrenses está no
título, abafa qualquer equívoco sobre a harmoniosa relação
entre o militar e a literariedade bem-tecida e bem-sentida.
Soneto de verdade, trabalhado e bem-burilado, cuidadosamente urdido e transcinzelado, em versos decassílabos sáficos
graves (com exceção do décimo primeiro e décimo quarto, de
terminação aguda). Majestoso arranjo de rimas predominantemente ricas, ora alternadas, ora paralelas, mediante vocabulário simples mas de alta expressividade, transmite a sugestão de desgosto e repulsa de jovem Soldado barranqueiro
por desnamorada moçoila topetuda e nojenta, presunçosa e
despolida, cuja mãe deve ter influído nos arroubos
preconceituosos daquela enfatuada princesinha da Rua Turfa, pois o primeiro verso do segundo terceto de Resposta de
Soldado reserva-lhe afetuoso e merecido mimo:
“Anda, filha de bruxa, segue adiante (...)”...
Em dezembro de 1940, aprova-se nos vestibulares ao sonhado Curso de Formação de Oficiais do mesmo Dê-I do Prado
Mineiro, no qual se matricula em 1º de fevereiro de 1941.
Alçado a Aspirante a Oficial, no fim de 1943, transfere-se
para o Sétimo Batalhão de Caçadores Mineiros, sediado na
Vila Militar de Bom Despacho, regido pela translúcida inteligência do Tenente-Coronel José Antônio Praxedes, um dos
mais humanos civilizadores do Centro-Oeste Mineiro. No Sé52

timo de Bom Despacho, o célebre Machado de Prata, Saul
desempenha-se de muitos cargos e encargos atribuíveis a
Oficial Subalterno. Lá, nosso Maiúsculo Barranqueiro, nos
miolos dos sessenta e três hectares das glebas do Batalhão,
cheias de feracíssimos olhos-d’água, constrói a primeira piscina de Bom Despacho: importante centro de esporte e congraçamento de Militares com respectivas Famílias e Comunidade Civil. Também na Vila Militar de Bom Despacho, o Aspirante Saul Alves Martins, com o erudito e dinâmico Tenente
José Geraldo de Oliveira % aquele Coronel Comandante-Geral do Movimento Revolucionário de 1964 %, renova e reviça
o Plano Estratégico-Pedagógico da Escola Regimental do
Machado de Prata, Educandário Militar pronto para o refino
tecnoprofissional e humanístico das Praças, especialmente
de Cabos e Soldados, e aberto ao Preparo Cívico e Social de
Escoteiros e Lobinhos.
Promovido a Segundo-Tenente, em 1946, Saul retorna a Belo
Horizonte, onde completa suas reinações terrenas, como Oficial, Professor, Pesquisador, Poeta, Ensaísta, Antropólogo,
Historiador e Flclorólogo.
Na Educação de Nível Superior, Saul titulara-se como:
1)Bacharel em Ciências Sociais (Universidade Federal de Minas Gerais, em 1957);
2)Licenciado em Ciências Sociais (Universidade Federal de
Minas Gerais, em 1959);
3)Doutor em Ciências Sociais, na linha de pesquisa de Antropologia (Universidade Federal de Minas Gerais: curso iniciado em 8 de maio de 1968 e concluído, com defesa pública de
tese, em 14 de dezembro de 1970).
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Saul Alves Martins ilumina as seguintes Casas de Erudição
e Cultura:
1)Comissão Mineira de Folclore (como o mais jovem de seus
vinte e oito folcloristas fundadores, em 19 de fevereiro de
1948, sob a batuta do mais velho % eleito Presidente % Aires
da Mata Machado Filho, em cujos repetidos mandatos Saul
se faz Secretário, até 21 de agosto de 1985, quando se elege
presidente, para um único mandato, ao fim do qual se eleva
à láurea de Presidente de Honra, até seu derradeiro suspiro,
em 10 de dezembro de 2009);
2)Associação Nacional dos Escritores;
3)Academia de Letras Municipais do Brasil;
4)Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais;
5)Societé Internationale d’Éthnologie et de Folklore (Paris,
França);
6)Centro de Folclore de Piracicaba;
7)Comissão Cearense de Folclore;
8)Associação Brasileira de Folclore;
9)Academia Itajubense de Letras;
10)Academia Juiz-forana de Letras;
11)Academia Conquistense de Letras;
12)Comissión Internacional Permaniente de Folklore (Buenos
Aires, República Argentina);
13)Instituto Histórico de Niterói;
14)Instituto de Estudos de Folclore;
15)Comissão Paulista de Folclore;
16)Academia de Letras “João Guimarães Rosa”, da Polícia
Militar de Minas Gerais (fundador, em 21 de agosto de 1995,
e Presidente do respectivo Conselho Superior, da instalação,
em 5 de outubro de 1995, a 2 de dezembro de 2005, a partir
de quando se notabiliza como Presidente Emérito do Conselho Superior).
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Em 3 de março de 1949 % quando se comemorava o décimo
quinto aniversário do altivo Departamento de Instrução, o DêI, ou DI %, o ainda Segundo-Tenente Saul Alves Martins escreve a letra poética da Canção do DI, com arranjo musical
insculpido pelo então Comandante da dita Escola Militar, o
humanista de larga erudição versado nas Artes de Euterpe,
Tenente-Coronel Egydio Benício de Abreu, o notável Jequitaí.
Em 6 de setembro de 1982, pela Resolução PMMG nº 1051, a
letra poética da Canção do DI, de 3 de março de 1949, transforma-se em letra poética da Canção da Polícia Militar de
Minas Gerais, para a qual se preserva a totalidade musical
do arranjo empartiturado, em 1949, pelo Coronel Jequitaí. Em
1982, o já Coronel Saul Alves Martins retrabalha, por vontade
expressa do então Comandante-Geral, apenas o Estribilho da
Canção do DI:
“Quem não se orgulha de ti,
Ó DI?!
És o luzente arrebol,
O farol,
Que o passado dos bravos mantém
E nos leva à conquista do bem!”
Aquele Estribilho de 1949, com as mesmas cadências, tornase o Estribilho atual de sua letra poética da Canção da Polícia
Militar de Minas Gerais, o Poeta reconstruiu:
Os passos desses heróis
São faróis
Que segurança nos dão
E razão,
Seguiremos e cada vez mais
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Paz queremos em Minas Gerais!”
Como Tenente e Capitão, Saul exerce o cargo de Delegado
Especial de Polícia em certos rincões mineiros, dentre os quais
o Município de João Monlevade, onde ombreia com o jovem
Promotor de Justiça Luiz Carlos Abritta % Trovador e Poeta
sublime como nosso Maiúsculo Barranqueiro % os misteres
da proteção pública daquela Comarca.
Este respeitável Biografado escreveu e publicou as seguintes Obras:
I % Livros:
1)A Dança de São Gonçalo. Edições Mantiqueira. Belo Horizonte, 1954.
2)Canção da Terra (poesia). Edição do Autor. Belo Horizonte,
1955. 2ª Edição: Editora O Lutador (com orelhas-prefácio por
João Bosco de Castro). Belo Horizonte, 1998.
3)Os Jogos Infantis e as Cantigas de Roda. Edição do Centro
Regional de Pesquisas Educacionais. MEC-INEP. Belo Horizonte. 1962.
4)Antônio Dó. 1ª Edição: Imprensa Oficial de Minas Gerais.
Belo Horizonte. 1969. 2ª Edição: Interlivros. Belo Horizonte.
1979. 3ª Edição: SESC-MG. Belo Horizonte. 1996. Observação: Este livro é base de roteiro para longa-metragem em
cores, de circuito comercial.
5)Os Barranqueiros. Centro de Estudos Mineiros da UFMG.
Belo Horizonte. 1969.
6)Contribuição ao Estudo Científico do Artesanato. Imprensa
Oficial de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1973.
7)Folclore em Minas Gerais. 1ª Edição: MEC-FUNARTE-INF.
Rio de Janeiro. 1982. 2ª Edição: Editora da UFMG. Belo Horizonte. 1991.
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8)Folclore: Teoria e Método. Edição da Secretaria de Estado
da Cultura de Minas Gerais. Imprensa Oficial de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1986.
9)O Misterioso Número Três. Edições Carranca. Belo Horizonte. 1987.
10)Congado: Família de Sete Irmãos. SESC-MG. Belo Horizonte. 1988.
11)Panorama Folclórico. SESC-MG. Belo Horizonte. 2004.
Edição dedicada a Maria das Graças Azevedo Castro e João
Bosco de Castro.
II % Opúsculos:
12)Artes e Ofícios Caseiros: Separata da Revista do Arquivo
Público Mineiro, CLXIV.
13)O Artesanato no Serro. Edição da Secretaria de Estado
do Trabalho e Cultura Popular de Minas Gerais. Imprensa
Oficial de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1964.
14)Uma Oficina em Cada Lar. Edição da Secretaria de
Estado do Trabalho e Cultura Popular de Minas Gerais.
Imprensa Oficial de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1964.
15)A Indústria Caseira em Pitangui. Edição da Secretaria de
Estado do Trabalho e Cultura Popular de Minas Gerais.
Imprensa Oficial de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1966.
16)Proteção ao Artesanato. Edição da Secretaria de Estado
do Trabalho e Cultura Popular de Minas Gerais. Imprensa
Oficial de Minas Gerais. Belo Horizonte. 1966.
17)O Museu e a Pesquisa Artesanais. Editora da Academia
Patense de Letras. Patos de Minas. 1969.
18)O Artesanato na Região de Barreiras (nota prévia). Campus
Avançado da UFMG. Conselho de Extensão. Barreiras. Bahia.
1973.
19)Arte e Artesanato Folclóricos. MEC-FUNARTE-CDFB. Rio de
Janeiro. 1976.
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20)Arte Popular Figurativa. Edições Carranca. Belo Horizonte. 1977.
Em 1951, a Federação das Academias de Letras do Brasil %
Rio de Janeiro, RJ % considera Flores do Campo, de Saul Alves
Martins, um dos dez melhores sonetos daquela época.
Em 1959, o opúsculo Artes e Ofícios Caseiros recebe da Discoteca Pública Municipal de São Paulo relevante prêmio em
dinheiro, com o qual Saul remobila sua residência.
Como Tenente-Coronel e Comandante do Quinto Batalhão de
Infantaria, ainda sediado no Aquartelamento da Praça Duque
de Caxias, no Bairro de Santa Teresa, Saul Alves Martins conduz sua briosa e histórica Unidade, em abril de 1964, de Belo
Horizonte ao Rio de Janeiro, como integrante da Coluna Mineira confiada ao Coronel Antônio de Pádua Falcão, a partir
de Juiz de Fora. Naquele momento belicoso e delicado, Saul
confirma-se Comandante verdadeiro, legítimo, exemplar e
maiúsculo: orientador, corajoso, humano, líder austero, lúcido e aberto ao diálogo, amoroso e compreensivo, respeitável
por respeitador % sobretudo, em relação a seus Comandados, em clima de reciprocidade grandiosa e edificante %,
consolador e conselheiro, justo e disciplinado-disciplinador,
sempre escorado pelos poderes da linguagem do bom-exemplo, bem ao modo cuidadoso das quatro “Grandes Verdades” ensinadas pelo Padre-Mestre Antônio Vieira:
“Primeira % Não deixes que ninguém saia da tua presença
desconsolado, e serás amado.”
“Segunda % Não deixes que o grande oprima o pequeno, e
serás tido por justo.”
“Terceira % Não deixes nenhum trabalho sem prêmio, e serás bem-servido.”
“Quarta % Para falta leve, castigo pesado, e serás respeitado.”
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No início de 1965, ainda antes de a Polícia Militar ser
Corporação de fato policial-militar, deontologicamente afeita à Polícia Ostensiva e à Preservação da Ordem Pública, o
Quinto Batalhão, mesmo à sombra o Exército Estadual, já
mostrava ao Povo a índole policial-militar o Comandante Saul.
Em janeiro e fevereiro daquele ano, a Câmara Municipal de
Belo Horizonte e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais
firmaram “votos de congratulações com o Tenente-Coronel
Saul Alves Martins, Comandante do 5º Batalhão da Polícia
Militar, pela inauguração do posto de identificação civil, à
Rua Tamoios, e pelo dinamismo que imprimiu ao serviço de
policiamento ostensivo na Capital.”
No posto de Coronel, Saul exerce o cargo de Diretor de Pessoal – nome preferível ao atual de Recursos Humanos –, até
o dia 31 de outubro de 1967, véspera de seu quinquagésimo
aniversário natalício, quando se transfere para o Quadro de
Oficiais da Reserva, mas continua seus labores de magistério, pesquisa e orientação, com afinco e entusiasmo, na Academia de Polícia Militar do Prado Mineiro (até o fim de 1984)
e Universidades Federal de Minas Gerais e Santa Maria (atual Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais). Paralelamente a tudo isso, compõe diversas bancas de avaliação
acadêmica, nas ditas Escolas e em muitas outras, ao longo
de Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Pará, Bahia, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, especialmente para julgamento de
dissertações e teses de mestrandos e doutorandos.
Em 2 de agosto de 2008, a Academia de Letras “João Guimarães Rosa”, da Polícia Militar de Minas Gerais, sob minha
presidência, confere-lhe o título de “Príncipe dos Folclorólogos
Brasileiros”, em sessão festiva, não só para reconhecê-lo
como tal, mas também para louvar-lhe o incansável trabalho
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oferecido ao estudo e ensino da Sabedoria do Grande Número, mediante palestras, seminários e cursos livres cunhados
e lecionados pelo fecundo e precioso Educador ainda vivo
nas páginas dadivosas de suas obras sobre o Folclore e a
Folclorologia. Como homenagem a seu Livro Folclore: Teoria
e Método, ofereço-lhe meu Poema de Exaltação da Cultura,
na seguinte forma:
“CARPE DIEM...”
“...nec minimum crédula postero”.
(Horácio, Odes, Livro I, 11,8.)
De João Bosco de Castro
Ao Poeta-Antropólogo-Folclorólogo Saul Alves Martins.
A mão burila o gênio,
Em razão do polegar
% Dedo que firma convênio
Entre o fazer e o pensar %,
Motivo da habilidade
Do ser humano (é virtude
Tão limpa quanto a verdade!):
Entalha o berço e o ataúde,
Do alicerce à cumeeira
Edifica a habitação,
Planta a roça criadeira
De beleza e nutrição!
A vida expira!... O polegar renova
A fecunda e sensível lucidez.
A carne azeita o esterco em funda cova.
O amor recria a vida e inventa a vez
De enfeitar co’esperanças o poente
E melhorar os ares a quem pensa.
A mão transforma o cérebro doente
Em fulgor de feliz rerrenascença:
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Afável, proativa e construtora,
Qual mãe de mil prodígios sobre a terra,
Ela jamais se mostra aterradora,
Embora, em prol da paz, enfrente a guerra!
A mão burila a poesia,
Como a engenhou Camões,
E esculpe graça e harmonia,
Como Euclides n”Os Sertões”...
O polegar põe jeitinho
De oficina e bela norma
Na lavor de Aleijadinho,
A divinuma forma:
Deusas ondulam madeixas
De anjinhos cujas vergonhas
Fazem xixi nas bochechas
Dos profetas de Congonhas!...
Em seu Antônio Dó, verdadeiro tratado de Etnopoliciologia %
estudo de Antropologia Cultural das patrulhas de captura
contra o nefasto Código do Sertão % e de História da Polícia
Militar de Minas Gerais, Saul infunde em polícia militar de
qualquer rincão pindoramuara motivo de reflexão sobre a
qualidade eticodeontológica do serviço de defesa social,
mediante polícia ostensiva e preservação da ordem pública,
prestado pelo Estado ao Povo. Esse Código do Sertão, infelizmente ainda atuante em paragens de Minas Gerais e do Brasil, esfola o ideário do século XXI, apesar de descrito e narrado por outras muitas e conspícuas Excelências, a par de Saul:
Benefredo de Sousa (em Estórias... ou História do Sete-Orelhas?!...), Brasiliano Braz (em São Francisco nos Caminhos da
História), Affonso Arinos de Mello Franco (em Pelo Sertão, no
conto A Esteireira), Mário de Ascensão Palmério (em Chapadão
do Bugre), João Guimarães Rosa (em Noites do Sertão, e Gran61

de Sertão: Veredas), Graciliano Ramos de Oliveira (em Vidas
Secas), José Américo de Almeida (em A Bagaceira), José Lins
do Rego (em Fogo Morto), Rachel de Queirós (em Lampião),
João Ubaldo Ribeiro (em Sargento Getúlio), Dinah Silveira de
Queirós (em A Muralha), João Bosco de Castro (em O
Mandachuva e no conto Zebedeu-Cafuçu ou Conversa de Capitães), Petrônio Braz (filho do Megatério Brasiliano Braz, em
Serrano de Pilão Arcado: a Saga de Antônio Dó). Saul cuida
desse gravíssimo assunto, cientificamente. As outras Excelências, exceto Brasiliano Braz, metaforicamente, pelo manejo da sugestão expressiva, como convém aos engenhos da
mentira épica da Arte da Palavra a serviço da recriação da
verdade histórica. Antônio Dó é verdade histórica!
Saul Alves Martins é verbetado em algumas Obras graúdas:
1)Dicionário de Folcloristas Brasileiros, de Márcio SoutoMaior % Recife, 1999, p. 106;
2)Vultos do Folclore Brasileiro, de Hitoshi Nomura % Governo do Estado do Rio Grande do Norte, agosto de 2001, p.
111-112;
3)Folkloristas e Instituciónes Folklóricas Del Mundo, de Félix
Colúccio % Buenos Aires, 1951, p. 61 (com fotografia na
p.48-A);
4)Dicionário de Escritores de Brasília, de Napoleão
Valadares: Brasília, 2003, p. 151, 152;1
5)Pensamentos da Literatura Brasileira, de Napoleão
Valadares: Brasília, 2002;
6)Dicionário do Folclore Brasileiro, de Luís da Câmara Cascudo
% 2ª edição: Rio de Janeiro, 1962 (na página XVIII % fim do
parágrafo, Saul Alves Martins é tido como colaborador de
Câmara Cascudo);
7)Enciclopédia Barsa % letra D: verbete Dança de São Gonçalo.
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A Capoeira, como dança, luta e grito de guerra – às vezes,
como grito de denúncia de aproximação da polícia, à moda
carioca do “papai lêlê seculorum” cantarolado pelos
Capoeiristas dos morros, na dolência mista de fado e lundu,
à chegada sempre trágica do terrível Major Miguel Nunes
Vidigal e seus amáveis Chibateiros, de acordo com o esplêndido Manoel Antônio de Almeida, em seu romance Memórias
de um Sargento de Milícias %, foi introduzida em Minas Gerais, como objeto de atenção antropológica, principalmente
em Belo Horizonte, nas décadas 1970-1980, pelo Professor
Saul Alves Martins. Na mesma época, também por esforços
intelectuais do Professor Saul e sua colega Maristela Thristão,
Belo Horizonte organizou e instalou na Avenida Afonso Pena
sua Feira de Artesanato, transmudada em Feira Hippie % ainda ativa, mas descaracterizada: nem de artesanato, nem
hippie. O primeiro diretor dessa Feira de Artesanato foi o Professor Antônio de Paiva Moura, discípulo de Saul nas Ciências Sociais e na Comissão Mineira de Folclore.
Eu e Saul nos visitávamos um ao outro, rigorosamente em
nossos aniversários, desde 1990. Em 1º de novembro, sempre lhe fui à residência, com algum mimo, para abraçá-lo e à
Dona Julinda, cujos confeitos e quitutes muito me agradavam. Em 31 de janeiro, Ele e sua querida Julinda nunca deixaram de prestigiar-me, em minha residência, com expressivos
presentes, para abraços e conversas amoráveis, e um pedaço de bolo, após salgadinhos com guaraná, servidos por minha querida Maria das Graças. Em 31 de janeiro de 2009, dia
de meus sessenta e dois, Eles não me visitaram. Tentei descobrir a causa daquela ausência. Recebi disso justificativas
delicadas.
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Voltei a visitar meu Mestre. Notei-o desmemoriado e reticente. Entristeceu-me a razão da ausência, narrada pelo próprio
Saul. Ele havia batido a cabeça no banheiro, em queda acidental. Não procurara recursos médicos nem informara nada
sobre o infortúnio a ninguém. Nem à Dona Julinda, nem às
Filhas, nem a Familiares, nem a Amigos.
Deixara de participar de suas apreciadas reuniões acadêmicas e socioculturais. Enclausurara-se.
Mantive-lhe minhas visitas habituais.
Em meados do segundo semestre daquele ano, por volta do
fim de setembro, início de outubro, ele sofrera outra queda,
quando se acompanhava de Dona Julinda, na escadaria térrea externa do Diamond’s Malls, onde tomavam seu almoço.
Batera a cabeça, outra vez, com mais complexa gravidade.
Atendido pelo SAMU, passara por tratamento no Hospital
Felício Rocho, durante algumas semanas. De lá, seguiu para
o Hospital da Polícia Militar, onde o visitei, reiteradas vezes.
Em tal Nosocômio, em 1º de novembro de 2009, com bolo de
noventa e duas velas, Saul não percebeu minha visita nem se
deu conta da presença de Dona Julinda e sua Filha Jiçara.
Triste aniversário! ...
Continuei a visitá-lo, até receber de Jiçara, aos quarenta minutos após a meia-noite de 9 para 10 de dezembro de 2009, a
cinérea notícia. Nosso Abaetê-Tapejara cumprira sua rota e
assumira, de seu último leito no Hospital da Polícia Militar, o
“outro lado do caminho”, da banda de lá da Terceira-Margem
do Léthys, onde os Mestres se congraçam nas Cátedras Supremas do Hemisfério a Sabedoria Eterna.
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À tarde daquele mesmo dia, no Velório 1 do Cemitério do
Bonfim de Belo Horizonte, proferi-lhe, a custo, mas com imensa e carinhosa honra, epicédio oral e emotivo, em nome de
nossa respeitável Academia de Letras “João Guimarães Rosa”,
da Polícia Militar de Minas Gerais.
O féretro do Coronel Saul Alves Martins estava coberto, até à
entrada na cova mortuária, com o Estandarte altivo de sua
querida União do Pessoal da Polícia Militar.
Em 25 de fevereiro de 2010, instalei, como Presidente, a Academia Epistêmica de Mesa “Capitão-Professor João Batista
Mariano” – MESAMARIANO, vinculada à Fundação Guimarães Rosa, de cuja Cadeira Epistêmia nº 7 Saul Alves Martins
é Patrono altivo, ocupada pela Acadêmica Epistêmica Jiçara
Martins Fernandes dos Santos, filha caçula de tão engenhoso Patrono.
Em 2010, também por meio de indicação minha à competente Assembleia-Geral Extraordinária, o Coronel-Poeta Saul
Alves Martins – Acadêmico In-aeternum remanescente da
Cadeira Areopagítica nº 30, patroneada pelo Brigadeiro-Antropólogo José Vieira Couto de Magalhães – imortaliza-se
como Areopagita-Patrono da Cadeira Areopagítica nº 18 de
nossa valorosa Academia de Letras “João Guimarães Rosa”,
da Polícia Militar de Minas Gerais.
O Coronel Saul Alves Martins, meu sempre-Orientador, fulgura na situação notável de meu Patrono, com todas as honras, na Cadeira nº 2 da Academia Militar Brasileira de Letras
Estratégicas.
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Em 23 de agosto de 2010, a Academia de Letras “João Guimarães Rosa”, da Polícia Militar de Minas Gerais, sob minha
presidência, instituiu a Medalha Cultural “Acadêmico Saul
Alves Martins”, conferida, anualmente, no início do mês de
outubro, a Acadêmicos e Personalidades merecedores de reconhecimento e premiação por seu excelso desempenho
dignificador do Estalão Cultural e Ideário Acadêmico.
Tenho a honra feliz de ser o idealizador de tal Medalha e o
autor dos respectivos Engenhos Armoriais – do desenho ao
artesanato-modelo, com descrições de componentes relevantes, dessa Láurea escomunal.
Ainda hoje, converso bastante com meu Abaetê-Tapejara
Januarense, no esplendor ontológico de suas melhores
lembranças cósmicas de herdeiro dos sagrados ofícios de
Manoel Ambrósio Alves de Oliveira e Coronel Edmundo Lery
Santos, e de Aires da Mata Machado Filho e Coronel José
Vargas da Silva!
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Apresentação.
José Moreira de Souza
Esta edição da Revista da Comissão Mineira de Folclore é
dedicada a apresentar a primeira parte da Pesquisa: Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais, financiada pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais.
É a primeira vez que a Comissão Mineira de Folclore recebe
recursos de órgãos públicos advindos do Fundo Estadual de
Cultura de Minas Gerais desde que alguma lei veio regulamentar editais para fomento da Cultura e que o Estado de
Minas Gerais aderiu ao Sistema Único de Cultura.
Não há dúvida que uma pesquisa deste porte deveria obter
financiamento dos órgãos de fomento à Pesquisa e é
alvissareiro que a Secretaria de Estado de Cultura tenha assumido esta função tendo em vista o percurso da Comissão
Mineira de Folclore na luta pela atenção ao Saber Viver em
Minas Gerais.
Insistimos no termo Saber Viver de preferência ao uso corrente do termo Cultura. A diferença que queremos enfatizar
é a seguinte: Enquanto o termo cultura traz à baila inúmeras
controvérsias a respeito do nível de abstração e ao desejo de
determinar limites a determinados conjuntos de saberes, o
termo “saber viver” aponta diretamente para o contexto
empírico do mundo da vida cotidiana, também chamado de
“mundo da vida”. Deparamos a cada dia, em meio à ênfase
às políticas focadas em etnias, expressões na boca de
capoeiristas, congadeiros, benzedores, artífices, artesãos e
os autoidentificados “quilombolas”, o uso da expressão: “é
porque a nosso cultura”. Isto pode ser interpretado como es68

forço originado de algum vento que determina a pureza da
“cultura”. Isto leva a suspeitar a existência de novos
doutrinadores que veneram com fé a certeza do emprego do
termo “cultura” como delimitador do território de saberes
articulados em teia única e capaz de explicitar sua morfologia,
fonologia e sua sintaxe. Ou seja, uma estrutura de valores
exclusivos característicos de identidades étnicas, costumes
e coisas mais.
Curiosamente, a matriz que gerou a ênfase à pureza da “cultura” aparentemente perdeu a batalha no interior das disputas acadêmicas e se tornou, ao mesmo tempo, hegemônica
nas políticas de Cultura. Há mais curiosidades em meio a
tudo isto. A Pesquisa “Movimento dos Folcloristas em Minas
Gerais” tem como objeto configurar o Centro de Informações
Folclóricas, tido como aspiração desde a primeira reunião de
fundação da Comissão Mineira de Folclore no dia 19 de fevereiro do ano de 1948 e expressamente formulado na segunda
reunião realizada no dia 6 de março daquele mesmo ano.
No momento atual, oportunidade de celebração de 70 anos
de fundação da Comissão Mineira de Folclore, nosso esforço
se concentra em colocar disponíveis para todos os estudiosos – por estudiosos entenda-se todas as pessoas alfabetizadas capazes de ler e interpretar registros gráficos -, informações desde que Minas Gerais surgiu com Estado da Federação, o que quer dizer, desde o ano de 1889. Em meio às
informações já registradas até o momento sobressaem registros que permitem compreender o momento em que o Estado e seu governo assume a palavra cultura com realidade
objetiva. Isto não ocorre nem nas primeiras constituições, nem
na organização dos aparelhos burocráticos chamados de Secretarias de Estado.
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Como se verá, o primeiro grande esforço de encarar algo com
o nome de Cultura em nível abrangente se apresenta na obra
A Cultura Brasileira de autoria de Fernando Azevedo por insistência do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – na oportunidade de realização em grande estilo dos
Censos de 1940. Nessa obra, Fernando Azevedo, mineiro com
trajetória pelos grandes centros urbanos do Brasil a partir de
Belo Horizonte, um dos fundadores da Universidade de São
Paulo, e um dos batalhadores pelo Movimento da Escola Nova,
depara-se com a ambiguidade do termo cultura, muito diferente do que havia sido utilizado pelo Jesuíta Antonil, nos
primeiros anos do século XVIII – Cultura e Opulência do Brasil
por suas drogas de minas -. Fernando se depara com a
polissemia do termo Cultura e, pior ainda, com a origem “cultural” determinante dessa polissemia.
Oliveira Viana que já havia escrito outra obra para desenvolver conversa a partir do Censo Demográfico de 1920, estranha o cuidado de Fernando Azevedo, mas ele mesmo, anda
sobre pedrinhas ponteagudas no emprego do termo cultura
que pretende utilizar segundo o conceito “etnográfico”. Em
meio a tudo isto, há que perguntar: Como o Culturalismo se
tornou um termo hegemônico para determinar políticas públicas, em momento do percurso em que as discussões acadêmicas desenvolvem críticas acirradas ao esforço de determinar a “Pureza da Cultura”?
Há mais curiosidades. Nos primeiros anos da República, Educação não merecia a mesma atenção que determinasse a criação de um Ministério ou de uma Secretaria de Estado. O
mesmo acontecia com o Trabalho. Educação e Trabalho entram na agenda dos Governos em grande estilo, já nos anos
30. Quanto à Cultura – com este nome – insinua-se timidamente ora nos Ministérios da Educação, ora nos do Trabalho
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e apenas comparece com departamento burocrático autônomo, na qualidade de Ministério da Cultura com o que foi chamado de “Nova República”.
Há que recordar que a Comissão Nacional de Folclore no
momento de sua constituição já se preocupa com o que se
pode entender por Folclore no interior das ciências culturais.
Arthur Ramos já publicara nos anos 40 a emblemática obra
As Culturas Negras no Novo Mundo. Será em sua homenagem
que a Carta do Folclore Brasileiro aprovada no I Congresso
Brasileiro de Folclore realizado no Rio de Janeiro no ano de
1951 definirá o Folclore como disciplina situada na caixa burocrática das “ciências antropológicas e culturais”. [IBECC.
UNESCO. I Congresso Brasileiro de Folclore. Anais. Vol. I.Rio
de Janeiro: Ministério das Relações Exteriores, 1951. P. 77]
Não se há de desprezar tudo que já se escreveu e publicou
debaixo desse guarda-chuva. Há sempre páginas e intuições
belíssimas e sempre louváveis, mas o que importa é que a
instituição de caixinhas burocráticas estabelece um falso
loteamento do conhecimento e reproduz aquela velha divisão do trabalho entre sábios e não sábios; chamem-se eles
filósofos – não sofistas –, magos, mistagogos, lentes, ou catedráticos.
A transcrição de um trecho da Fábula das Abelhas de
Mandeville merece nossa atenção:
Para que a sociedade seja feliz o povo tranquilo nas
circunstâncias mais adversas, é necessário que grande parte dele seja ignorante e pobre. O conhecimento
não só amplia como multiplica nossos desejos. [Citado por E. P. Thompson in Costumes em Comum. Estu71

dos sobre a Cultura Popular Tradicional. São Paulo: Cia
das Letras, 1998. P. 15]
O movimento dos Folcloristas tem como marca o saber ouvir
esse povo “pobre e ignorante” e compreender esse saber ignorante. Haverá um momento em que o povo pobre e ignorante manifestará o próprio saber.
Sem desrespeito a todos que acreditam ser possível isolar as
culturas em unidades linguísticas segundo a “Natureza das
Coisas Culturais”, defende-se neste relatório o conceito de
“saber viver” a que se deve acrescentar o qualificativo “e
suas condições”. Com efeito, o termo cultura remete o estudioso necessariamente a uma abstração ou a um “constructo”.
Já o saber viver aponta para o vivido, é empírico.
No caso do Brasil, temos em primeiro lugar os imigrantes
forçados que nos vieram da África. Mas o que é esta África?
É um grande continente onde surgiram os primeiros impérios
da antiguidade. Certamente, não é a África das Pirâmides,
nem a África de Aníbal e Asdrúbal. Porém a nossa África é
múltipla em seu saber viver. Vejam esta curiosidade em uma
obra registrada neste relatório. Trata-se de O Negro e o Garimpo em Minas Gerais de Aires da Mata Machado Filho, o
criador da Comissão Mineira de Folclore. Nesta obra, Aires
defende as origens bantos dos vissungos celebrados em São
João da Chapada, sua terra natal. Trata-se de um antiquilombo
fundado por negros no século XIX. Digo anti porque é iniciativa de negros no interior das aventuras das lavras diamantinas;
anti porque não questiona nenhuma ordem hegemônica, pelo
contrário usa plenamente de suas frestas. Não é, porém, isto
que importa. Com todas as características bantos dos
vissungos, o “Descoberto de São João” foi fundado por um
senhor chamado Felipe Mina, ou Felipe Nagô. Mesmo admi72

tindo alguma “pureza cultural” do negro africano, há que admitir que as senzalas eram uma Liga das Nações. Pior ainda,
quando se trata dos quilombos propriamente ditos. Darci Ribeiro relata seu espanto ao visitar um quilombo isolado num
recanto desse mundo perdido de meu Deus, antes de a palavra quilombo ser ressignificada. Esse autor contrasta sua
vivência nas festas de Agosto em Montes Claros com a que
esperava ver em um quilombo. Eis:
Diferente seria a mentalidade do negro quilombola
que provavelmente guardava melhor as tradições da
religiosidade africana. Estes a meu ver é que se difundiram nos cultos do candomblé e da macumba, engrossados depois por muito negro que se sentiu
hostilizado pela nova Igreja Católica Ortodoxa e
antitradicionalista. Não sei se é bem assim. Duvido
porque o principal grupo quilombola que estudei, o do
rio Gurupi, guardava a mesma memória espúria, católica e monarquista. [RIBEIRO, Darci. Confissões. São
Paulo: Companhia das Letras, 1997]

Este é o desafio de lidar com “cultura” entre o abstrato, o
constructo e a realidade concreta do saber viver. Teremos mais
alguns desafios para compreender nossa Minas Gerais. José
Pedro Xavier da Veiga registra nas Efemérides Mineiras, dia
30 de abril de 1896:
Núcleo de São João Del Rei. Área total: 2.562 hectares, formando 174 lotes, 135 na Várzea do Marçal e
39 na parte denominada José Teodoro. Estes 39 lotes
estão todos ocupados, e mais oitenta dos 135 da Vár73

zea do Marçal. (...) População: 594 indivíduos ( 338
italianos e 256 brasileiros)
(...)
Colônia do Barreiro. [...] População 53 pessoas (brasileiros, franceses, alemães, austríacos, suecos, espanhóis e italianos. (acha-se situado nas imediações de
Belo Horizonte.) [VEIGA, José Pedro Xavier da.
Efemérides Mineiras. Vol. I. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998. P. 459]

Tome-se apenas o caso do núcleo da Várzea do Marçal; são
338 italianos e 256 brasileiros. Simples assim? De onde procedem os “brasileiros”? Todos sabem que vivem no Brasil? E
os italianos? De onde procedem? Quais lembranças trazem
da Itália? A Itália é uma para todos? É a mesma Itália do
Piemonte e a mesma da Calábira? Nem se fale dessa mistura
de franceses, alemães, austríacos, suecos, espanhóis e italianos que vieram povoar a Colônia do Barreiro. Já que todos
os negros são Africanos, todos que vieram da Europa são simplesmente europeus? Território nacional é uma construção
muito recente zelada pelos governos e superior à realidade
prático sensível do cotidiano.
Leia-se esta ponderação instigante de Henri Lefebvre sobre
a simplificação da França:
Esse autor mostra a chave para despertar o riso grotesco a
partir da leitura de Asterix le Galois:
o referente é a França? Mas, que França? “França é a Galia, mas sem dúvida não é a Galia,
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posto que existiram os Romanos, os bárbaros e
os francos. E os alemães, e os ingleses, e os
americanos. Depois do qual a França torna a
ser França, a Galia e não-Gália... O sítio estava
livre: faltava todavia descobri-lo, a fim de dar
à França gala e gaullista, sua epopeia grotesca”. [LEFEBVRE; Henri, La vida cotidiana en el
mundo moderno. Madrid, Alianza Editorial,
1984. p:174]

Forço-me a narrar um caso acontecido com um jovem amigo
meu. Nos anos de 1970, esse jovem deixou Belo Horizonte e
foi morar na cidade do Rio de Janeiro. Mal havia chegado, foi
ao telefone e ligou para a família. O pai atendeu:

- Alô!
- Quem fala?
- Aqui é fulano.
- Ó, como vai, bicho!
- Que que é isto. Eu sou seu pai. Quero mais respeito!
- É que tem meia hora que cheguei no Rio e não consigo mais
falar como mineiro!

Já que comecei, vai a segunda anedota. Um moço saiu de
Gouveia – minha terra natal – e foi morar em São Paulo. Al75

guns meses depois retornou à sua cidade. Ao descer do ônibus, foi procurado por uma criança que se ofereceu para lhe
levar as malas. Estabeleceu-se o seguinte diálogo:
- Zi muleque. Zi queres levar minhas malas, zi pago cinco
cruzeiros. E quero ver tiu - t línguo dental – Perez – em lugar
de Pereira.
O novo migrante entendia falar como paulista!!!
Eis mais uma. Em 1953, fui indicado para estudar em São
Paulo, no Seminário Menor Metropolitano Nossa Senhora
Aparecida da Arquidiocese de São Paulo. Uma senhorita muito amada minha me perguntou: “Isto é aqui no Brasil?” Esta
lição me calou profunda.
Este é o mundo da Cultura no qual, o saber viver revela a
dificuldade da construção dos objetos culturais. Há que dar
razão a Oliveira Viana quando declara:

Emprego esta palavra “cultura” no seu sentido
etnográfico; mas com certa relutância. Primeiro, pela
confusão que em nossa língua traz esta palavra com
cultura intelectual; segundo porque representa uma
tradução imperfeita da expressão original alemã:
kultur.
Em alemão kultur significa, realmente, o conceito
etnográfico que hoje damos à expressão “cultura” e
não se confundiria nunca com a cultura intelectual,
que tem outras palavras naquela língua para exprimila. Por sua vez, o termo culture, da língua inglesa com que os antropologistas modernos traduzem a
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kultur alemã – exprime, sem dúvida, conceito mais
próximo da expressão original dos alemães. Não ocorre
o mesmo, porém, na língua portuguesa em que a palavra cultura nunca teve sentido da kultur alemã nem
exatamente o da língua inglesa – e sempre significou,
estritamente, a cultura intelectual. O ideal seria encontrarmos uma outra palavra para exprimir este complexo conceito científico; talvez, buscado nas inesgotáveis matrizes gregas. [VIANA, Oliveira. Instituições
políticas brasileiras. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: USP; Rio de Janeiro: UFF. 1987. (Primeira edição,
1949.)]

Note-se que Norbert Elias já havia se deparado com a mesma dificuldade ao publicar a obra O processo civilizador no
ano de 1939. [ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1994]

Nossa opção é de enfatizar o termo Saber Viver o qual oferece todas as vantagens para a compreensão de valores
estruturados das representações sociais. Câmara Cascudo se
depara com a dificuldade de compreender, por exemplo, a
transformação de Tupã em Deus católico pelos missionários.
Tupã escolhido pelos missionários vence Jurupari possuído
pelo xamã. [CASCUDO, Luis da Câmara. Geografia dos mitos
brasileiros. Belo Horizonte: Itatitaia; São Paulo: USP, 1983. P.
41-42.] Segundo esse autor o mesmo aconteceu com Olorum
vindo da África.
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Isto lembra o padre Antônio Vieira, o qual, se narrasse esta
interpretação, diria:
Parece-vos grande sem razão esta? Tendes muita razão.
(...)
Pois eu não condeno nem louvo. Admiro-me com as
turbas.
[Vieira, Padre Antônio. Sermões. Lisboa: Lello & Irmão,
1952. Sermão da terceira dominga da quaresma.]
Neste relatório, as informações estão dispostas segundo o
que entendemos ser o Sistema de Informações cuja síntese
compreensiva ou explicativa será dada pelo leitor. Isto quer
dizer que se apresentam as fontes e as informações com o
máximo de desagregação possível para o leitor. Quem determina a categoria da informação é e será sempre o autor. Isto
quer dizer que as consultas às bases de dados se apresentarão com os maiores detalhes de cada obra consultada: Jornais identificados por edição, editor e local de edição, obras
segundo o plano do autor e suas divisões, artigos de revista
segundo a diretriz da revista, seus autores e artigos.
Os arquivos estarão disponíveis em CDs, e também divulgados na internet. Serão publicados relatórios impressos em
número reduzido conforme o contrato firmado com o
financiador do projeto.
Para o presente projeto foi destinada a importância de R$
40.000 os quais deverão cobrir custos de levantamento primário das informações em revistas e jornais. As demais ati78

vidades são dom gratuito – pleonasmo – dos membros da
Comissão Mineira de Folclore.
O Relatório comenta as informações sob três aspectos: 1. A
situação do problema empírico; 2. a situação do problema
metodológico; 3. A situação do Problema Interpretativo compreendido em 3.1. a situação do problema ideológico, 3.2. a
situação do problema normativo; 3.4. e, por último, a situação do problema teórico.
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O Movimento dos Folcloristas em
Minas Gerais: O Estado da Questão
Eu só sei que nada sei;
E às vezes, nem isso!
[Karl Popper. O realismo e o objetivo
da ciência.]

Introdução: Compreender ou vencer a disputa?
As assim chamadas Ciências Sociais surgem num cenário em
que as já vitoriosas ciências naturais haviam adquirido total
legitimidade a partir dos anos do Renascimento.
É bastante curioso o contraste de duas obras filosóficas para
garantir a legitimidade desse esforço de autonomização desse campo de saber. Refiro-me, de um lado, ao Discurso do
Método de René Descartes e, de outro, à Crítica da Razão
Pura de Emanuel Kant.
Descartes luta pelo direito ao referencial do sujeito, o sujeito
pensante. Já plenamente reconhecidas - as ciências naturais
-, em sua independência, Kant declara a importância dos
juízos sintéticos a priori. A modernidade funda uma
epistemologia sem sujeito cognoscente. Isto, porém, somente se torna válido para as ciências naturais. Descartes defende o sujeito e Kant a autonomia do objeto. [Ver meu “Das
Ciências: das armas e da defesa”]
Não se trata de uma ciência pré-paradigmática, mas da dependência necessária de reportar o que se afirma de quem
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afirma. Desse modo, uma Psicanálise não se entende sem
referência a Freud, a Jung, a Lacan ou a Melaine Klein; uma
Sociologia se prende a referências a Augusto Comte, a Max
Weber, a Georg Simmel, Emile Durkheim ou Karl Marx; uma
Psicologia necessita de Pavlov, Skinner, Piaget, Karl Rogers
ou da Gestalt; e a Antropologia??? É Mallinovski, Marcel Maus,
Levi Strauss, Franz Boas???
O grande desafio das ciências ditas humanas se deve ao fato
de dizerem de humanos – humanos demasiados humanos -.
Em sua luta por autonomia quiseram se desvencilhar da Filosofia, de um lado, e do senso comum dos míseros mortais, de
outro. Da Filosofia como um saber pseudossuperior e
abrangente nas grandes sínteses, e do senso comum como
um saber acrítico, ingênuo, imperfeito...
Pode-se dizer com segurança que as assim chamadas ciências humanas vivem e viverão sempre em crise. A crise é
constitutiva desse saber. Alvin Gouldner inicia a obra La crises de La sociología occidental [Buenos Aires: Amorrortu, 1973]
com essa seção desafiante: “La sociologia como cultura popular” [p. 13-14]. Tem sentido. Por mais que se distanciem
do homem comum, os seres superiores das ciências humanas não podem se alienar do que é humano. Haverá sempre
um Prometeu em meio à saga para roubar o fogo sagrado. Se
H2O, NACL, podem se tornar conceitos herméticos para a
química; se nomes populares de aves e plantas se fecham
em taxonomias da ciência biológica, Estado, relações sociais, cultura, etnias, dominação, consciente e inconsciente,
reflexos, comportamentos não conseguem circular apenas nos
enclaves fortificados dos eruditos. Que se há de dizer de Folclore? Romantismo, Parnasianismo, Realismo, Simbolismo,
modernismo e Modernidade?
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Não é de graça que, nos anos de constituição das chamadas
ciências humanas surgem discussões sobre método em que
a categoria “compreensão” assume lugar de destaque.
Há, porém, um hábito inerente às ciências sociais que pode
ser resumido na moda do esquecimento, de um lado, e do
desenterro de pensamentos mumificados com o nome de neo.
Neo-clássicos na Economia que já não é mais Economia Política, neo-estruturalismo, Neo-institucionalismo, neo qualquer
coisa.
Pitirim Sorokim, em Achaques y manias de la Sociologia Moderna y ciencias afines [Madrid: Aguilar, 1964] já denunciava
este hábito de esquecer e desenterrar [Ver: “La amnésia y el
complejo de descobridor” p. 17-34]. Zigmunt Bauman fixa o
desenterro de ideias [Ensaios sobre o conceito de cultura. Rio
de Janeiro: Zahar, 2012. ] “As ideias devem ser enterradas
vivas – muito antes de estarem ‘bem mortas’ -, e sua morte
aparente é apenas um artefato de seu desaparecimento de
nosso campo visual. ... Hoje avançamos não tanto pelo aprendizado cumulativo e contínuo, mas por uma mistura de esquecimento e lembrança” [ p. 8]. E Talcott Parsons inicia sua
obra “fundadora” da Sociologia como Ciência dos Sistemas
com esta frase “quem lê hoje a Spencer?” [La Estrutura de La
Accion social. MADRID: Guadarrama, 1968]
A pretensão do Folclore de se constituir como ciência herda
todas essas contradições e muitas mais.

Uma fábula: a Coruja e o gavião.
Peço ao leitor para ir à pós moderna internet e digitar <a
coruja e o gavião>. Imediatamente será corrigido com a in82

formação: “A águia e a coruja” e surgirá um autor: Monteiro
Lobato ou “folclore de origem portuguesa”.
Este autor, porém, ouviu na infância esta mesma fábula em
que a águia era substituída pelo gavião – gavião de penacho
ou gavião carcará -. Belo saber. Em minha terra, não se conhecia águia, a não ser nos livros. Porém, o gavião era sempre visto voando à procura de pintinhos, ou atacado por pássaros cujos filhotes eram saboreados em banquetes totêmicos
dessa ave predadora.
Pois bem, eis a fábula “dos tempos em que os bichos falavam”:
A coruja se encontrou com o gavião e perguntou:
- Aonde vai, mestre Gavião?
- Vou à procura de filhotes de passarinhos. Estou com
fome.
- Olha lá, não vá pegar meus filhotes!
E o gavião:
- Como vou saber quais são seus filhotes?
- São os mais lindos do mundo. A coruja informou e
continuou seu passeio.
Ao retornar ao ninho, a coruja o encontrou vazio.
- Ah! Já sei, foi o malvado e traidor Gavião. Vou atrás
dele.
Voou à procura do gavião. Encontrou-o nas brenhas
da serra e foi logo interpelando:
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- Foi ocê, malvado, traidor. Eu não lhe pedi para não
roubar meus filhotes? Cheguei no ninho e não encontrei nenhum mais. Foi ocê!
E o gavião respondeu:
- Procurei filhotes e cheguei num ninho onde encontrei três monstrinhos, os filhotes mais feios e horrorosos do mundo. Pensei: estes não são os da dona Coruja. Ela disse que os dela são os mais lindos. Não
duvidei. Agarrei, um por um e comi!
Fixei esta fábula com uma moral da história diferente daquela que preceitua: “Quem ama o feio, bonito lhe parece!” Minha moral dessa história é que quem informa ao outro deve
ter presente os indicadores da variável dependente. No caso,
tanto o gavião quanto a coruja conhecem o que é ser filhote.
É um pequeno pássaro ainda no ninho dependente dos pais e
sem defesa. Porém, a dificuldade não se encontra em reconhecer quem é ou não é filhote, mas quem é filhote da coruja, quem é “filho da mãe coruja”. A mãe coruja quer partilhar
com o gavião os mesmos indicadores de Beleza. Os filhotes
que são belos para ela devem ser também belos para o gavião. Surge daí o equívoco da qualificação de como reconhecer filhote de coruja.
Esses serão os equívocos dos quais padecerão os movimentos de Folclore desde sua constituição e que serão objeto de
nosso relatório de pesquisa sobre o Movimento dos
Folcloristas em Minas Gerais.

Verdade e Poder
Há uma questão com a qual nossa Humanidade se depara
como constitutiva em seu domínio falante. Nietzsche formu84

lou esta questão num aforismo a que deu o título de: “Sobre
a Tirania da Verdade”.
Ou a Verdade se põe ao lado do Poder,
Ou o Poder se põe ao lado da Verdade.
Caso contrário, a Verdade perderá sempre!
À parte este instigante aforismo de “filósofo”, no interior do
discurso evolucionista, vale fixar este enunciado: “Somos
animais aperfeiçoados” o que pode ser interpretado nesses
termos: entre a violência como comando das relações sociais, nós humanos, contamos com o dom da linguagem articulada orientada pelo uso da Razão. Saber designar e saber
articular e relacionar designação estaria no cerne de nossa
evolução. Disso resulta que tanto mais humanos seremos
quanto mais conseguirmos substituir a violência física pelos
discursos articulados. O desafio tem início na designação de
intenções de uso da violência e de obtenção da obediência
até o extremo de instituir a Verdade com valor último de todas as razões.
Este será o maior desafio do Movimento dos Folcloristas:
compreender as práticas sociais e os valores que as comandam.
Neste momento em que Diversidade se torna palavra de ordem, compreender essa diversidade como designação
estruturante de valores torna-se imperativo moral.

Uma disputa pela verdade?
Há um romance realista, segundo conceito de Vargas Llosa, escrito em 1460 e publicado pela primeira vez em idioma catalão,

85

no ano de 1490 em que essa questão é posta como desafio para
o Ocidente e nossas modernidades. Nome do romance Tirant lo
Blanc. É aparentemente um romance de Cavalaria; hoje, diríamos ser um romance de Guerra nas Estrelas. [MARTORELL,
Joanot. Tirant lo Blanc. 2. Ed. Traduzido do catalão por Cláudio
Giordano; prólogo de Mario Vargas Llosa. – Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004 (Prêmio Jabuti de Melhor Tradução de 1998).]
Pois bem, o Ocidente estava em Pânico. Os turcos haviam conquistado Constantinopla. O Império Cristão Bizantino decaíra.
Este é o tema principal do Romance. A pólvora chegara ao mundo ocidental. No romance, o Grão Turco e o Grão Sultão enviam
embaixada para negociar com o Imperador. Eles se intitulam:
“temível, excelente e o maior senhor do mundo” [p. 392] Fixese temível. A Imperatriz interpreta o discurso desses embaixadores e admoesta: “Uma causa de natureza injusta que recebe
sentença falsa é prontamente revogada. Os embaixadores trazem a maldade a tiracolo e querem levar vantagem.” [p.395]
Em meio às ponderações de negociar embaixadas surgem dois
valores em disputa pela hierarquia: Ousadia e Sensatez.
Martorell, o autor de Tirant lo Blanc, enuncia o que seria cerne
da obra O príncipe de Maquiavel.
Nesse momento entrou o imperador e perguntou sobre o
que conversavam.
- Senhor – respondeu Tirant -, debatemos aqui a questão
mais interessante que jamais ouvi, ou seja, a senhora
imperatriz fez a seguinte colocação: se ela tivesse um filho, gostaria que ele fosse dominado, de preferência a
qualquer outro, por aquele valente cavaleiro que no mundo se faz chamar Ousadia, pois se trata do maior dom e
excelência concedido pela natureza. De sua parte, diz a
senhora princesa que a Ousadia é um grande senhor,
devendo ser assaz respeitado na terra, mas que para ela
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a Sensatez é muito maior, mais elevada e digna do que a
Ousadia, e que ninguém será capaz de praticar nenhum
ato bom se não for sensato. Eis a questão levantada pelas duas senhoras. Seja do agrado de vossa majestade
declarar quem tem razão.
- Não posso emitir um bom parecer se não ouvir antes as
partes. [p. 395-396]
Seguem-se capítulos na seguinte ordem: “A princesa defende a
Sensatez”. [p. 396-397]; “ A imperatriz refuta as palavras da princesa” [p. 397-399]; “Réplica de Carmesina à imperatriz, sua mãe”
[p. 400-401]; “Réplica da imperatriz à filha” [p. 401-402]; “Resposta do imperador à imperatriz e à princesa” [p. 402].
As palavras finais do imperador merecem ser lidas com atenção
uma a uma e em suas diversas articulações discursivas. Quem
espera um imperador com direito absoluto deve ler mais uma
vez O Pequeno Príncipe de Saint Exupéry.
Com nossos obscuros pensamentos e entorpecido entendimento, e induzidos pela nossa vontade, estimamos o
que é falso, prejudicando a grandeza de nossa condição
humana, negligenciando o objetivo infinito do bem supremo, colocando nas criaturas humanas e em nossas
misérias a bem-aventurança derradeira, agindo contra
as regras da razão natural que nos mostra a finalidade
das coisas racionais e mais valiosas do que as que escolhemos. Para que a verdade seja olhada com maior carinho e sob bom conselho, vossa pendência será devidamente analisada, embora em minha opinião nenhuma
de vós careça de advogado para defender vossas causas, que foram muito bem expostas, sem que nada de
importante deixasse de ser dito. Como cada uma de vós
deseja que vingue sua opinião, estai aqui amanhã para
ouvir a sentença: vou aconselhar-me com os cavaleiros e
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doutores e sem tomar partido por nenhuma das partes
pronunciarei com toda justiça o veredito.
O narrador prossegue:
Deixou o imperador aquele quarto e entrou noutro aposento, reunindo o conselho de cavaleiros e de juristas;
houve grandes altercações durante a reunião, uns tomando a defesa da audácia, outros a da sabedoria; era tamanha a disputa que não se chegava a acordo. Finalmente, aderindo ao grupo da maioria, o imperador
exarou a sentença e, à hora marcada do dia seguinte, foi
com as damas ao grande salão e tomou assento no trono imperial. [p.402]
Há o maior encanto nesta narrativa tão real para nossos dias que
apenas os títulos de imperador, princesa, imperatriz e cavaleiros
nos soam estranhos. Explicita-se a defesa de valores supremos
do agir e de julgar a ação e destaca-se a dificuldade do acordo
cerne da Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas. Há
também uma ênfase com a qual as múltiplas modernidades deverão se confrontar: quem tem o poder de decretar a verdade?
O apelo à razão natural é também recurso permanente para as
dificuldades de nos decidirmos pela Verdade! O veredito do
imperador oferece-nos a chave do comando da Razão Verdadeira:
Em nome d’Aquele que é infinito – Pai, Filho e Espírito Santo, Deus verdadeiro numa trindade perfeita -, Nós,
Henrique, Imperador de Constantinopla e de todo o Império grego pela graça divina: Considerando (... etc.) Em
razão disso, declaramos e sentenciamos que a imperatriz, que defende a audácia, sinta-se doravante obrigada
a falar bem da sabedoria. Ordenamos-lhe ainda que, em
qualquer parte onde esteja presente e se faça referência
à audácia e à sabedoria, dê primazia à sabedoria, pois
esta efetivamente a tem, e que o faça de boa mente, sem
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rancor nem má vontade; e que, enfim, entre mãe e filha
não reste nenhum desafeto: ao contrário, que as coisas
se passem, como devem entre mãe e filha. [403]
Não se há de pensar que o Imperador decretou uma verdade
para fixar apenas a relação entre mãe e filha e determinar o
afeto. O narrador acrescenta: “À divulgação do veredito estavam
presentes os embaixadores do Sultão, o Grão-Caramani e o rei
da soberana Índia”. [p. 404]
Moral dessa história: as disputas orientadas pela Razão Natural
para se transformarem vereditos centrados na Verdade exigem
que a verdade seja decretada em nome d’Aquele que é infinito!
Caso contrário a razão dos guerreiros e a razão dos doutores
jamais se encontrarão em acordo.
Este é desafio posto no momento em que o Povo se transforma
em realidade objetiva para os estados nacionais em consolidação e o nome Folclore comparece para abrir nova frente de disputa e acenar para o veredito dos Sábios Doutores.

Parte I: o Estado da Questão.
Há um desafio vivido por este redator. Tem a ver com uma grande querela que surgiu no início da constituição das nossas assim
chamadas “Ciências Sociais”. Esta querela nos remete ao problema da Compreensão. Para se compreender minimamente
qualquer enunciação, o leitor deve-se colocar no Estado da Questão tal qual se narra na fábula do gavião e a coruja.

1.

A situação do problema empírico

A Comissão Mineira de Folclore se reuniu pela primeira vez
no dia 19 de fevereiro do ano de 1948. Era resposta de Aires
da Mata Machado Filho a uma convocação de Renato Almeida
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o qual havia fundado no dia 19 de dezembro a Comissão Nacional de Folclore no interior do Ministério de Relações Exteriores. Na segunda reunião, realizada no mesmo local no sábado dia 06 de março, foi apresentado o Plano de Trabalho
composto de sete linhas diretoras: 1. Promover uma relação
dos estudiosos de Folclore em Minas Gerais com suas respectivas bibliografias; 2. Promover a relação de instituições
públicas e privadas existentes em Minas Gerais para listar
os acervos de interesse para o folclore; 3. Promover o levantamento da bibliografia mineira e brasileira de interesse para
os estudos do folclore; 4. Indicar à Comissão Nacional de
Folclore livros de autores mineiros que mereçam ser publicados; 5. Realizar cursos, conferências e festivais folclóricos
“com a revivescência das festas tradicionais mineiras”; 6.
Promover contatos com estudiosos de folclore não residentes em Belo Horizonte para se porem a par dos objetivos da
subcomissão mineira de Folclore e sob a orientação do grupo
constituído; 7. Promover a estruturação da Comissão Mineira
de Folclore segundo as recomendações de Joaquim Ribeiro.
Merece atenção para os objetivos desta pesquisa os três primeiros itens da pauta. Entendemos ser esses três itens os
que configurariam o Centro de Informações Folclóricas: Relação dos Estudiosos, Relação das Instituições, e Relação das
publicações.
Ora, a Comissão Mineira de Folclore, tanto quanto a Comissão Nacional de Folclore não brotaram da pura vontade de
um senhor lotado no Ministério das Relações Exteriores. Cabe
a pergunta: Por que a coordenação do movimento dos
folcloristas não surgiu da ideia de algum departamento do
Ministério da Educação? Ou por que não foi concebido no
Ministério do Trabalho? Não é lugar neste relatório acolher
essas questões, mas de apenas insinuá-las.
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Há que considerar que a Comissão Nacional de Folclore não
surgiu de uma vontade, mas de uma realidade. Era, naquele
momento, o Ministério das Relações Exteriores que mantinha vínculos com a recém criada UNESCO, órgão da Organização das Nações Unidas vindo à luz em substituição à
enfraquecida Liga das Nações.
As peripécias que configuraram o movimento que deu origem à Comissão Nacional do Folclore já foram narradas, pelo
menos em seus aspectos gerais, pela obra Projeto e Missão
de autoria de Luís Rodolfo Vilhena. Esta tese de Luís Rodolfo
resulta de uma ampla pesquisa, infelizmente, - peço desculpas pelo provérbio – foi interrompida por falta de recursos.
(Sem adjetivos) da qual participaram expedientes da área já
consolidada – mais desculpas pela interpretação – de Antropologia Social como Maria Laura de Viveiros de Castro
Cavalcanti, Myriam Lins Barros e Marina Melo e Souza.
Os estudos publicados por alguns desses autores sistematizaram o percurso do movimento dos folcloristas no Brasil em
categoria diferente do ensaísmo de outras publicações.
Contudo, o que importa para o presente relatório é percorrer
o Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais, com atenção
para o período que se inicia com a Proclamação da República
– 1889 – até o ano de 1951, data em que se pode avaliar os
efeitos da participação desse movimento no Primeiro Congresso Brasileiro de Folclore realizado na cidade do Rio de
Janeiro nos dias 22 a 31 de agosto.
Este período nos fará recuar em alguns anos, mas ele reflete
a intenção dos quinze membros fundadores que estiveram
presentes na primeira reunião: Levindo Lambert, Branca de
Carvalho Vasconcelos, Flausino do Vale e Angélica de Rezende
Garcia, do Conservatório Mineiro de Música, seguidos por
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Aires da Mata Machado Filho, Nelson de Sena, João Dornas
Filho, Heli Menegalle, Fausto Teixeira, Henriqueta Lisboa,
Lúcia Machado de Almeida e Antônio Joaquim de Almeida,
João Camilo de Oliveira Torres, Tabajara Pedroso, Mário Lúcio Brandão, Franklin de Salles.
O desejo de ter elaborada a Relação de autores, obras e instituições não se concretizou imediatamente, possivelmente, pela
maneira como o movimento se consolidou. A Comissão Nacional elaborou um programa que buscasse garantia dos governos
dos estados para sustentar as atividades das Comissões Estaduais, porém, no caso de Minas Gerais, apenas no ano de 1954, um
convênio foi firmado reconhecendo a Comissão Mineira de Folclore como instituição adequada a assessorar o Governo no que
se referisse ao folclore. Embora assinado e aprovado pela
Assembleia Legislativa, os recursos necessários previstos no
convênio jamais foram aportados às contas da Comissão Mineira de Folclore.
Foi no ano de 1976, na ocasião da IV Festa Nacional de Folclore
que, por orientação da Comissão Nacional de Folclore, se aventou em determinar um local para as atividades da Comissão Mineira de Folclore e recursos esporádicos foram alocados para
suas atividades. É em momento iniciado em 1983, com salas destinadas a essas atividades que se inicia a constituição do Centro
de Informações Folclóricas pela imaginação de Antônio de Paiva
Moura. O Centro se manteve mais ou menos ativo até o ano de
2004, quando acidentes de percurso dispersaram quase todo seu
acervo.
Na oportunidade de celebração dos 70 anos de fundação da Comissão Mineira de Folclore, há que recuperar esse esforço imaginado pelos membros fundadores delineado na primeira reunião de ações efetivas. Fixa-se atenção para o surgimento do
regime republicano, momento em que os governos do estado
necessariamente teriam sob sua responsabilidade impor diretrizes de ação para todos os residentes no território do estado.
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Surge, neste momento, portanto a exigência de determinar o
que é o território de Minas Gerais, como a população desse estado terá direitos e deveres e como residir no interior desse
estado exige consciência da identidade de saber viver como
mineiro. Disso deve resultar sublinhar os agentes que zelarão
pelo saber viver em Minas Gerais e como administrar os conflitos resultantes desse esforço.
Há que fixar, portanto, quais são ou foram os agentes que garantiram a conversão da categoria abstrata de território em categoria concreta de espaço. Lembre-se: Proclamada a República no
dia 15 de novembro de 1889, Minas Gerais apenas passou a contar com a pessoa de um governador, no dia 25 de novembro desse ano. A “Proclamação da República” surpreendeu a todos. O
escolhido, Cesário Alvim, nem mesmo era um político que havia
absorvido as ideias republicanas. Minas se organiza efetivamente como governo nas eleições realizadas no dia 25 de janeiro de
1891 cujos eleitos cuidarão da Constituição do Estado de Minas
Gerais a partir de sessão de instalação acontecida no dia 7 de
abril após sessões preparatórias iniciadas no dia 30 de março. Já
no dia 15 de junho, encerravam-se as sessões de votação da
Constituição quando se promulgou a Constituição do Estado de
Minas Gerais.
Há que se entender que a Minas Republicana passa a existir de
fato a partir do dia 15 de junho do ano de 1891. Não se há de
pensar em “Povo” no interior desses acontecimentos. Maria
Efigênia Lage de Resende traz-nos essa intrigante afirmação: “Se
a notícia da Proclamação da República foi uma surpresa para a
população brasileira em geral, em Minas ela o foi também para
os republicanos.” [ RESENDE, Maria Efigênia Lage. Formação da
estrutura de dominação em Minas Gerais: O novo PRM. 1889 –
1906. Belo Horizonte: UFMG/Proed. 1982, p. 55].
Para efeito de nossa pesquisa, tomaremos como fatos relevantes: 1. A Lei nº 126, de 11 de julho de 1895 que cria o Arquivo
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Público Mineiro. Eis os principais artigos desta lei que se tornam
diretrizes para a atual pesquisa:
Art. 1º. Fica creada em Ouro Preto uma repartição denominada “Archivo Publico Mineiro” destinada a receber e a
conservar debaixo de classificação systematica todos os
documentos concernentes ao direito público, à legislação, à administração, à história e geographia, às manifestações do movimento scientifico, literário e artístico
do Estado de Minas Geraes.
& 2º. Os documentos, papeis ou objectos recolhidos ao
“Archivo Publico Mineiro” serão classificados em três ordens, segundo a natureza de cada um:
I.

Direito Público, legislação e administração, incluindo uma parte judiciária.

II.

Historia e Geographia e quaesquer manifestações
do desenvolvimento scientifico.

III. Literatura e arte em geral.
Art. 2º. Até a creação de um museo, serão recolhidos ao
Archivo e classificads em salas especial, à proporção que
forem sendo adquiridos, os quadros e estátuas, mobílias, gravuras, estofos, bordados, rendas, armas, objectos
de ourivesaria, baixos relevos, esmaltes, obras de cerâmica e quaesquer manifestações da arte no Estado, desde que tenham valor propriamente artístico ou histórico.
Art. 3º. O Presidente do Estado obterá dos presidentes
das câmaras municipaes a remessa regular, independente de outras requisições, de todos os documentos referentes ao fim desta repartição que estejam nos archivos
das camaras ou em qualquer parte, sob as dependências
das mesmas.
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Paragrapho único. O governo do Estado promoverá também a aquisição de documentos que existam nas repartições federais, nas de outros Estados ou em poder de particulares e satisfaçam aos intuitos do “Archivo Publico
Mineiro”.
Art. 8º. Ficará a cargo do diretor do Archivo a fundação
de uma revista periódica, editada na Imprensa Oficial, na
qual publicará não só os trabalhos históricos, biográficos, topographicos, estatísticos, etc., que escrever acerca dos acontecimentos, homens e cousas notáveis de
Minas Geraes, como também documentos, composições
literárias e memórias interessantes sobre os mesmos
assumptos, inéditas ou não vulgarizadas.
...
Paragrapho único. O governo poderá encarregar ao mesmo diretor ou a outro cidadão que julgar competente de
escrever com exatidão e circunstanciado desenvolvimento:
I.

As ephemerides sociaes e poiticas do Estado.

II.

A historia ou chronica de Minas Geares a começar
por sua descoberta e primeiras explorações até
ao presente. [Revista do Archivo Publico Mineiro.
Ano I fasciculo 1º . Janeiro a março de 1896. P.
175-176]

Esta pesquisa tem como objeto recuperar essa ideia de maneira
sistemática e como objetivo disponibilizar para todos os estudiosos uma ampla base de informações que permita conhecer o
Saber Viver em Minas Gerais a partir do momento em que seu
território passa a fazer parte da estrutura espacial republicana.
Será da Criação do “Archivo Publico Mineiro” que Minas cuidará
de manter a memória de uma Minas Para Si, - feliz expressão de
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Washington Peluso Albino de Souza, um dos membros da Comissão Mineira de Folclore a frisar a pessoa de João Francisco de
Lisboa, o Aleijadinho. Há um nome a ressaltar, José Pedro Xavier
da Veiga, primeiro diretor do “Archivo Publico Mineiro”, o qual
informa: “Vai para cinco anos que o cidadão que ora colocado na
direção desta Revista do “Archivo Publico Mineiro”, no empenho
de coligir informações uteis para o preparo de um esboço de
desenvolvida e completa Chorographia Mineira, formulou o
quaestionário abaixo que, impresso em centenas de folhetos –
um para cada districto do estado – com precioso espaço em branco
para as respectivas respostas, distribuiu entre as pessoas inteligentes, solicitando-lhes o seu eficaz concurso para o fim referido. . [Revista do Archivo Publico Mineiro. Ano I fascículo 1º . Janeiro a março de 1896. P. 129].
Nota-se que Xavier da Veiga se imbuiu do “espírito republicano”
entes mesmo de o Estado cuidar da própria memória. O questionário é muito semelhante ao que fora solicitado às câmaras
municipais logo após a independência, no ano de 1824, porém
acrescenta informações mais detalhadas sobre educação, imprensa e comunicações, espaços e atividades de lazer como praças, teatro, atividades artísticas, estabelecimentos de saúde, iluminação pública, necessidades locais exigidas pela população,
e pessoas ilustres que sustentem a memória local ou tenham
promovidos feitos notáveis.
Deste momento surgem as diretrizes para fixação do que merece registro para o estudo do movimento dos folcloristas em Minas Gerais. Há um povo desconhecido pelo Estado. Isto irá justificar a obra de outro mineiro, Fernando Azevedo, ao publicar a
obra Cultura Brasileira em resposta ao pedido do IBGE para o
Censo Demográfico de 1940. Fernando Azevedo defende que o
estudo da Cultura Brasileira há que ser feito com atenção ao
saber das elites. Feito que incomodará o gaúcho, Oliveira Viana
expresso na obra Instituições Políticas Brasileiras.
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Fernando Azevedo, um dos fundadores da Universidade de São
Paulo e do movimento pela Escola Nova, e da consolidação da
Sociologia no Brasil, é mais atento para a situação do problema
empírico para o estudo da realidade brasileira. Antes de se dizer
o que se diz é preciso saber quem diz. No caso do movimento
dos folcloristas há que estar atento para o termo pessoas inteligentes com sua adequada conotação tal como entendeu José
Pedro Xavier da Veiga.
Pessoas inteligentes que somente conhecem outras pessoas
inteligentes apenas interpretam o dizer das pessoas “não inteligentes” a seu modo inteligente.
Esta pesquisa destaca, portanto os processos de atenção aos inteligentes e aos não inteligentes e a oportunidade de os ditos
inteligentes começarem a prestar atenção aos “não inteligentes” e seu saber. Disso irá resultar atenção para o surgimento de
outros movimentos que se incorporarão na fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, na Academia Mineira
de Letras até os ditos inteligentes se abrigarem numa coordenação de Movimento denominado Comissão Mineira de Folclore.
Do ponto de vista dessa situação do problema empírico surge
esta pergunta:
Se a memória de Minas depende de um saber inteligente,
como os movimentos dos inteligentes contemplam o saber
dos não inteligentes e que oportunidade surge para esses
“não inteligentes” serem compreendidos como “Povo” em sua
realidade objetiva?
Há uma suspeita desde a formulação da pergunta de que os mais
inteligentes serão os que menos se aproximarão do saber popular. Entre milhares de educadores, uma Alexina de Magalhães
Pinto, entre os milhares de doutores em Direito, um Basílio de
Magalhães e um Lindolfo Gomes, e entre os homens de letras,
um Aires da Mata Machado Filho.
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2.

A situação do problema metodológico

Os estudos de folclore em Minas Gerais se constituem e se
mantêm a maioria das vezes sem referência ao nome “Folclore”. Com efeito, a palavra Folclore tem ano, mês e dia de
nascimento. Porém, por enquanto isto é de menor interesse.
O que importa, neste momento é fixar o que se entende como
situação do problema metodológico.
É objetivo desta pesquisa recuperar o Centro de Informações
Folclóricas de modo sistemático. Neste momento surgem algumas questões da formatação das informações neste centro.
O Centro de Informações Folclóricas foi criação de Antônio
de Paiva Moura a partir do ano de 1983. A primeira iniciativa
do professor Moura foi de catalogar o acervo do Museu da
Comissão Mineira de Folclore que passou a ter o nome de
“Museu de Folclore Saul Martins” e de publicar o catálogo
desse museu com recursos da Coordenadoria de Cultura do
Estado de Minas Gerais. As atividades de catalogação continuaram sistematizando informações de todo o acervo da Comissão Mineira de Folclore a partir dos livros de atas e de
acervos bibliográficos e audiovisuais. Foram criadas 22 mil
fichas. Infelizmente, perderam-se todas as fichas e grande
parte desse acervo. Para complicar o catálogo do Museu Saul
Martins foi novamente catalogado sem orientação da Comissão Mineira de Folclore e sem indexação dos novos códigos
aos já oficializados pela catalogação anterior.
Como já foi lembrado a Comissão Mineira vem se esforçando
por recuperar o Centro de Informações Folclóricas catalogando as peças do Museu, e do todo o seu acervo e tornando
tudo isso disponível no site www.folcloreminas.com.br. Da
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parte de Antônio de Paiva Moura, incorporam-se ao catálogo
do Centro de Informações Folclóricas informações de inúmeras obras de sua autoria como As Minas Gerais Dicionário
Bibliográfico, A Cultura Afro-brasileira em Minas, Catálogo
Bibliográfico do folclore mineiro. As contribuições de
Raimundo Nonato de Miranda Chaves podem ser visualizadas
pela
disposição
das
informações
no
site
www.folcloreminas.com.br. disposto nas seguintes seções:
Abertura; Quem Somos; Legislação; Diretoria; Agenda; Carranca; Revista; Semana Folclore; Aniversário CMFL; Acervo
Bibiográfico; Hemeroteca, Museu; Outras atividades.
A concepção das informações obedece ao desenho de sistema de informação. Uma vez povoado com as informações
necessárias, o Sistema de Informações Folclóricas teria os
seguintes componentes para acesso às informações:
1. Subsistema de Estudos e Programas Catálogo dos
paradigmas de pesquisa, de estudos e de programas
de Leis de Incentivo, fundo de cultura e fontes de financiamento.
2. Subsistema de Relações Internas Catálogo das formas de organização e condições de atendimento às
metas de estudo e disseminação do estudo do saber
popular. Suficiência e dependência.
3. Subsistema de Projetos Catálogo dos projetos realizados, em realização e realizáveis.
4. Subsistema Operacional – Catálogo de estudo das
condições de curto, médio e longo prazos. Base material - Recursos disponíveis, equipamento, instalações e pessoas alocadas para garantir estudos e programas, nível desejável de autossuficiência e desenvolver projetos.
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A base da coleta de informações é determinada pelo
subsistema de Estudos e Programas tendo como referência o
que se deliberou chamar de “Valência da Informação”. Este
termo utilizado como metáfora quer dizer que o sistema não
catalogará apenas informações classificáveis como “folclore”, mas todas que possam interessar ao estudo das “Ciências Humanas” e o Saber Viver sem conotação de erudito, popular ou tradicional.
As informações serão armazenas em softwares de Banco de
Dados, indexadas a tabelas em excell, relatórios em Word e
arquivos de imagens. Haverá sempre o cuidado de indicar
onde as informações poderão ser recuperadas. Ou seja, no
próprio acervo do Centro de Celebração de Minas, no Museu
de Folclore Saul Martins, no Arquivo Público Mineiro, na Academia Mineira de Letras, no Instituto Histórico e Geográfico
de Minas Gerais, em Bibliotecas Universitárias, na Biblioteca
Pública do Estado de Minas Gerais, em algum portal da
internet, etc.
Haverá sempre o cuidado em dispor as informações discursivas
do Subsistema de Estudos e Programas em duas categorias
básicas: 1. Descritivas e 2. Interpretativas.
Por “Descritivas” há que entender termos e conceitos fundamentados em “obsevações” - designação de alguma realidade.
Por “Interpretativas”, termos e conceitos que imputem compreensão do que se descreve.
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O detalhamento de cada um dos subsistemas concretizado
em Projetos possibilita a construção de uma agenda de atividades que define a forma de ação orientada para a
sustentabilidade.

1.

A Situação do problema interpretativo

O maior detalhamento desta parte apenas será possível na
apresentação do relatório final. Aqui se apresenta apenas
rápida conceituação do que se pretende.
1.1.

Referencial normativo

O relatório cuidará de organizar Leis, decretos, regulamentos e
avaliar através das informações obtidas o efeito desse aparato
legal sobre as políticas públicas, programas e projetos e as áreas
de silêncio e repressão do saber viver em Minas Gerais
1.2.

Referencial Ideológico

Nesta parte do relatório serão explicitados os discursos incorporados nas análises de artigos, livros, e outros materiais
registrados com atenção para valores defendidos ou condenados que determinam as formas de agir e interpretar. Regra geral
esse referencial se articula com doutrinas e normas.
1.3.

Referencial Doutrinário

O relatório explicitará interpretações que somente são válidas
com referência a autores. Ou seja, os argumentos de autoridade, seja de obras privilegiadas, seja de autores.
1.4.

Referencial Teórico

Por último, o Referencial Teórico se apresentará com destaque
para enunciados que não exigem recurso a leis, a valores, nem a
autores e obras. Contudo o culto a uma teoria a transforma automaticamente em Ideologia fundamentada por doutrinas. O que
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determina uma teoria é o remeter-se necessariamente ao
referencial empírico.
Vale fixar que em todo o relatório se defende como conceito
básico que
Folclore é o estudo do saber popular fixado em hábitos
sustentados em valores examinados sob o enfoque de
como esses valores se fixam em relações pessoais e de
que modo são credenciados, descredenciados ou desconhecidos nas instâncias legitimadoras desses saberes.
São as instâncias legitimadoras desses saberes que podem ter
origem em leis e normas, valores de grupos, doutrinas de grandes sábios ou em teorias. Isto estará configurado na
institucionalização por normas, ou na divisão do trabalho intelectual garantida por ideologias ou por figuras ilustres, ou finalmente por estudos rigorosos e sistemáticos.

Qual é o problema?

Considerando-se que a Comissão Mineira de Folclore
resulta de movimento da sociedade civil focada no
que tem origem na concepção de Folclore, considerando que essa concepção se desenvolve no interior
da formação dos Estados modernos, considerando que
a coordenação desse movimento se dá no processo
de formação do Estado no Brasil, considerando que a
coordenação do movimento do Folclore em Minas
toma forma no ano de 1948, e, portanto, a Comissão
Mineira de Folclore celebrará 70 anos de sua constituição,
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Pergunta-se

Como se desenvolveram os movimentos da sociedade
civil no Brasil, especialmente em Minas Gerais, tendo
em vista a referência ao território, à memória e às
formas de expressão e o que o movimento dos
folcloristas acrescenta aos movimentos que consolidaram a coordenação das artes, da memória histórica
e espacial?

Parte II – Disposição das Informações
Documentos Relevantes para Catálogo
Livros:
1. Romances de Costumes
2. Memórias / Biografias
3. Monografias de Município, Distritos e Povoados
4. Relatórios sobre Artes: Esculturas, Pinturas, monumentos, música
5. Instituições de Educação, Trabalho, Cultura, Turismo
6. Manuais Escolares
7. Manuais Acadêmicos
8. Temas doutrinários, teóricos, históricos e geográficos
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9. Compêndios de Legislação
Revistas:
1. Arquivo Público Mineiro
2. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
3. Revista da Academia Mineira de Letras
4. Revista Universidade de Minas Gerais e Universidade Federal de Minas Gerais
5. Revista Kriterion da Faculdade de Filosofia da UMG
6. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – apenas questão relativas a Minas Gerais.
Jornais:
1. Prioridade para o Minas Gerais – órgão oficial do Estado
de Minas Gerais.
2. Períodos priorizados:
a.

1890 a 1899

b.

1903 a 1915

c.

1917 a 1930 – Arte Moderna, Universidade e
Conservatório de Música

d.

1934 a 1939 – Constituição do Estado reforma
do ensino e criação da Faculdade de Filosofia

e.

1940 a 1947 - Faculdade de Filosofia, Escola
de Arquitetura, Constituição do Estado, Comissão Nacional de Folclore
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f.

1948 a 1951 – Comissão Mineira de Folclore e
Congressos de Folclore

g.

1954 a 1956 – Reconhecimento da Comissão
Mineira de Folclore pelo Governo de Minas Gerais, Congado na pauta

h.

1962 a 1966 – A vez do Artesanato, da Secretaria do Trabalho e da Cultura Popular, as Semanas
Mineiras de Folclore

i.

1967 – Constituição do Estado de Minas Gerais

j.

Mais destaques: O lugar da cultura no quadro
dos Governos do Estado. As instituições de educação e a cultura popular: Legislação e administração do Ensino.

k.

1.

Diversões comemoração, celebração.

Amostras de livros

Ficha da obra: REZENDE, Angélica de. Nossos avós contavam e cantavam. [1950]. Belo Horizonte: Gráfica Editora
Sion, 1968. 3ª edição. 192 p. Ilustrado [Antônio de Paiva Moura]

Ficha da obra: MACHADO, Aníbal Monteiro. A Morte da
porta-estandarte e Tati, a garota e outras histórias. Rio de
Janeiro: José Olímpio, 1982. 317 páginas. [Primeira edição,
1944] [Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Cen-
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tro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: RABELLO, Aristides. O Hóspede. Belo Horizonte: Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais, sem
data. Páginas: 204 [Primeira edição é do ano de 1921 e parece que foi concluída em 1916, dois anos após a inauguração
do Ramal Curralinho – atual Corinto - da Estrada de Ferro
Vitória a Minas em Diamantina] [Acervo de José Moreira de
Souza que estará disponível no Centro de Celebração de
Minas]

Ficha da obra: FERNANDES. Augusto. Que gente boa:
costumes, fatos e cousas de Diamantina., Belo Horizonte : o autor, 1944. PP. 78 [Pode ser encontrado na Biblioteca Antônio Torres em Diamantina MG. Acervo de Antônio de Paiva Moura, disponível no Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: FERNANDES. Augusto.Tipos populares
de Diamantina., Belo Horizonte : Editora São
Vicente, 1929. PP. 129 [Acervo de José Moreira de
Souza ficará disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: FÓSCOLO, Avelino. Morro Velho:romance.
Belo Horizonte: UFMG 1999. 203 páginas [Originais de 1944]
][Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]
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Ficha da obra Basílio de Magalhães História do Brasil 3ª

Série. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 5 ed. 1951
páginas 294.[Primeira edição: 1943] ][Acervo de José
Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de
Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra Basílio de Magalhães História do Brasil Cursos Clássico e Científico. Rio de Janeiro: Livraria Francisco
Alves, 2 ed. 1957. 180 páginas [Primeira edição: 1951] [Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: MAGALHÃES, Basílio de. O Café na História,
no Folclore e nas Belas Artes, São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1939 387 pag.[Segunda edição revista e melhorada] [Acervo de José Moreira de Souza. Souza disponível no
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore pode também ser consultado em http://
www.brasiliana.com.br/obras/o-cafe-na-historia-no-folclore-e-nas-belas-artes]

Ficha da obra: MAGALHÃES, Basílio de. O Folclore no Brasil,3. ed. Rio de Janeiro: Edições Cruzeiro, 1962. 382 páginas.
Com revisão crítica e nota introdutória de Aurélio Buarque
de Holanda. [Primeira edição, publicada no ano de 1928 pela
Livraria Quaresma do Rio de Janeiro. Segunda edição,
publicada no ano de 1939 pela Imprensa Nacional, por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.] [ Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]
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Ficha da obra: GÓES, Carlos. Histórias da Terra Mineira.
Rio de Janeiro: Livraria Garnier; Belo Horizonte, 1994. 119
páginas. [Acervo de José Moreira de Souza, disponível no
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: ANJOS, Cyro dos.. O Amanuense Belmiro.

. 15. Ed. Belo Horizonte: Livraria Garnier, 2000. 227 páginas. [Primeira edição, 1937] [Acervo de José Moreira de
Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: MOTA, Dantas [ José Franklin Massena

de Dantas Mota. Elegias do País das Gerais Rio de Janeiro: José Olímpio, 1988. 340 páginas. [Primeira edição,
1945] [Acervo de José Moreira de Souza, disponível no
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de
Folclore]

Ficha da obra: SILVA, Dario A. F. da. Memória sobre o
Serro Antigo. Serro: Tipografia Serrana, 1928. PP. 150
[Cópia Xerox Acervo da Comissão Mineira de Folclore
Centro de Celebração de Minas]

Ficha da obra: ANDRADE,

Djalma. História Alegre de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Imprensa
Oficial de Minas Gerais, 1947. [Antônio de Paiva

Moura]
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Ficha da obra: FRIEIRO, Eduardo. O Mameluco Boaventura.
Belo Horizonte: Itatiaia, 1981. P172. [Primeira edição:,
1929][Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra:

VALLADARES. Benedicto. Esperidião. Rio
de Janeiro; O Cruzeiro, 1951. P.305. [Acervo de José Moreira
de Souza. Souza disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: AZEVEDO, FERNANDO. A Cultura Brasi-

leira – uma introdução ao estudo da cultura brasileira. 4.
Ed. Revista e ampliada.Brasília: UNB, 1963. Páginas 803.
[Primeira edição 1943 em 3 vol. . [Acervo de José Moreira
de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas
da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: VALE, Flausino Rodrigues. Elementos
de Folclore Musical Brasileiro. 2. Ed. [revista e aumentada]
São Paulo: Cia Editora Nacional, 1978. 140 páginas.
[Primeira edição, 1936 803] [Acervo de José Moreira de
Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: MENESES, JOAQUIM FURTADO DE. CLERO MINEIRO
I VOLUME:((1553 A 1889). RIO DE JANEIRO:TIPOGRAFIA AMERICANA,
1933. VOL I. [Acervo de José Moreira de Souza, disponível
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no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira
de Folclore]

Ficha da obra: MORAIS, Geraldo Dutra de. História de
Conceição do Mato Dentro., Belo Horizonte : Biblioteca
Mineira de Cultura,1942. PP. 285 [Cópia Xerox de José
Moreira de Souza. Disponível no Centro de Celebração de
Minas]

Ficha da obra: MORLEY, Helena. Minha vida de menina. São Paulo; Cia das Letras, 1998. PP.335. [primeira edição, 1942 pela Livraria José Olímpio. A edição da Cia das Letras de 1998 já é a 4ª reimpressão
por essa editora. Pela Livraria José Olímpio houve pelo
menos 15 edições até 1979. . Acervo de José Moreira
de Souza. Souza disponível no Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: ALPHONSUS, João Contos e Novelas. 3.
Ed. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 249 páginas. [Primeira
edição, 1935] [Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: DORNAS FILHO, João.. A Escravidão no
Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1939. 321 páginas. [Acervo de José Moreira de Souza, disponível no
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Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de
Folclore]

Ficha da obra: DORNAS FILHO, João. Tropas e
tropeiros. In: “Primeiro Seminário de Estudos Mineiros”. Belo
Horizonte: Universidade de Minas Gerais, 1956. Pag. 89 a
127. Ilustrado. [Antônio de Paiva Moura]

Ficha da obra: QUEIROGA, João Salomé.Maricota e o
Padre Chico: Lenda do Rio São Francisco - Romance. Rio
de Janeiro:Perseverança, 1871 162 pp. . [Acervo de José
Moreira de Souza. Souza disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore pode também ser consultado em https://digital.bbm.usp.br/handle/
bbm/5327
Ficha da obra: SALLES, Joaquim de. Se não me
falha a memória. São Paulo: Instituto Moreira Sales:
Editora Giordano, 1993 562 pp. . [Acervo de José
Moreira de Souza. Souza disponível no Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: SANTOS, Joaquim Felício dos. Acayaca
1729. Belo Horizonte: PUC Minas, 2004. 190 páginas. [Primeira edição, 1866] [Acervo de José Moreira de Souza,
disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]
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Ficha da obra: VEIGA, José Pedro Xavier da. Efemérides
Mineiras – 1664 – 1897. Belo Horizonte: Centro de Estudos Históricos e Culturais,:Fundação João Pinheiro, 1998.
1.114 páginas [ Introdução de Elaine Maria de Almeida
Carneiro e Marta Eloísa Melgaço Neves] [Originais de
1926, a primeira publicação é do ano de 1897] ][Acervo
de José Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: REZENDE, José Severiano. Mistérios.
Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros: 1971 219
pp. Introdução de Henriqueta Lisboa; glossário de J. Lourenço de Oliveira. Primeira edição 1920. . [Acervo de José
Moreira de Souza. Souza disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: REZENDE, José Severiano. O Meu Flos
Sanctorum. Belo Horizonte: Imprensa Oficial / Prefeitura
Municipal de São João Del Rei: 1970. 258 pp. . . [Acervo
de José Moreira de Souza. Souza disponível no Centro
de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: RIBEIRO, Júlio. Padre Belchior de Pontes. Rio de Janeiro: Ediouro, sem data. 209 páginas. [Primeira edição, 1876] [Acervo de José Moreira de Souza,
disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]
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Ficha da obra: GOMES, Lindolfo. Contos Populares Brasileiros.. São Paulo: Cia Melhoramentos, 1948. 256 páginas. 2. Ed. [1ª edição 1931 [Acervo de José Moreira de
Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore; também disponível no site
https://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/5/6/8/public/
B16533033.pdf]

Ficha da obra: SANTOS, Lúcio José dos. História de
Minas Gerais – Resumo Didático. São Paulo: Cia Melhoramentos, 1926. 184 páginas. [Acervo de José Moreira de
Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra MENDES, Murilo. História do Brasil, 1932.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. 127 páginas. [Primeira edição: Rio de Janeiro: Ariel editora, 1932][Acervo
de José Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: SENNA, Nelson de. Africanos no Brasil.
Estudos sobre os negros africanos e influências afro-negras
sobre a linguagem e costumes do povo brasileiro. Belo
Horizonte: o autor, 1938. . PP. 306. [ o autor informa que a
impressão iniciada em 1938 somente foi concluída em
1940. De fato, a dedicatória do autor é datada em 24 de
fevereiro de 1940] [Acervo de José Moreira de Souza que
estará disponível no Centro de Celebração de Minas]
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Ficha da obra: SOUZA, P. Joaquim Silvério de. Sítios e
Personagens S. Paulo:Typographia Salesiana, 1897. PP. 375
[Acervo de José Moreira de Souza que estará disponível
no Centro de Celebração de Minas]

Ficha da obra:LEAL, Victor Nunes.. Coronelismo, enxada
e voto. . 5. Ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1975. 276 páginas.
[Primeira edição, 1949] [Acervo de José Moreira de Souza,
disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão
Mineira de Folclore]

Ficha da obra: PASSOS. Zoroastro Vianna. Em torno
da História de Sabará: a Ordem Terceira do Carmo e a
sua igreja, obras de Aleijadinho. Rio de Janeiro: SPHAN,
1940. Publicação nº 5 do Serviço do Patrimônio Histórico
Nacional. Prefácio de Rodrigo Melo Franco de Andrade
[Disponível no Acervo de Biblioteca da Fundação João
Pinheiro, governo de Minas Gerais.]

Ficha da obra: PASSOS. Zoroastro Vianna. Em torno da
História de Sabará. Vol II. Belo Horizonte, Imprensa oficial, 1942. [Disponível no Acervo de Biblioteca da Fundação João Pinheiro, governo de Minas Gerais.]

Ficha da obra: MACHADO FILHO, Aires da Mata. O negro e o garimpo em Minas Gerais. 2. Ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1964. 131pp. [A primeira edição

122

foi publicada pela Livraria José Olímpio no ano de 1943.
Acervo de José Moreira de Souza. Souza disponível no
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de
Folclore]

Ficha da obra: ARNO, Ciro. [Cícero Arpino Caldeira
Brant] Memórias de um estudante – 1885-1906. 2.ed.
[sem local e sem data] Gráfica Olímpica 219 páginas.
[Primeira edição 1949 com apresentação de Nelson de
Sena, membro fundador da Comissão Mineira de Folclore. Segunda edição, sem data; orelhas de Aires da Mata
Machado Filho, reprodução de resenha publicada na
Folha de Minas de Belo Horizonte. [Esta obra é parte do
acervo de José Moreira de Souza o qual estará disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

Ficha da obra: TORRES, João Camilo de Oliveira O Homem
e a Montanha. Introdução ao estudo das influências da
situação geográfica para a formação do espírito mineiro.
[original 1944] Belo Horizonte: Autêntica, 2011 [Edição
organizada por Francisco Eduardo de Andrade, Mariza
Guerra de Andrade. Apresentação e estudo crítico de João
Antônio de Paula e Mariza Guerra de Andrade.Prêmio
Diogo de Vasconcelos de 1943 com parecer de Aires da
Mata Machado Filho. Ilustrações do original de Alberto
da Veiga Guignard. PP. 219 Acervo de José Moreira de
Souza disponível no Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore]
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Ficha da obra: PEREIRA, Leopoldo. (professor) “O
Município de Araçuaí”. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,
1969. Original do ano de 1911. [Arquivo pessoal de José
Moreira de Souza, estará disponível no Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: DORNAS FILHO, João. Itaúna, contribuição
para a história do município. Belo Horizonte: Gráfica
Queiroz Breyner, 1936. 192 páginas. [Arquivo pessoal de
José Moreira de Souza, estará disponível no Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: Teixeira, Fausto. Estudos de Folclore. Belo
Horizonte: Movimento Editorial Panorama, 1949. 196 páginas [Arquivo pessoal de José Moreira de Souza, estará
disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]
Ficha da obra: SENNA, Nelson de. A terra Mineira –
tomo primeiro da segunda edição. Belo Horizonte: Imprensa Official do Estado de Minas Geraes, 1926. 383
páginas. [Primeira edição foi publicada em 1922 pela
Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro.] [Arquivo
pessoal de José Moreira de Souza, estará disponível no
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de
Folclore]

Ficha da obra: SENNA, Nelson de. A terra Mineira
(Chorographia do Estado de Minas Geraes) tomo segundo. . Belo Horizonte: Imprensa Official do Estado de Mi-
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nas Geraes, 1926. 336 páginas. [Primeira edição foi
publicada em 1922 pela Sociedade de Geographia do Rio
de Janeiro.] [Arquivo pessoal de José Moreira de Souza,
estará disponível no Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: VASCONCELOS, Diogo de. História antiga das Minas Gerais. 4 ed. Prefácio de Francisco
Iglésias, introdução de Basílio de Magalhães. 2 volumes.
Belo Horizonte: Itatiaia, 1974. Volume I, 283 páginas; volume II 286 páginas. [Primeira edição 1901, segunda edição, 1904, terceira edição, 1948.] [Arquivo pessoal de José
Moreira de Souza, estará disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: VASCONCELOS, Diogo de. História Média de Minas Gerais. 4 ed.. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974
páginas 367. . [Primeira edição 1918, segunda edição,
1948.] .] [Arquivo pessoal de José Moreira de Souza, estará disponível no Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: MACHADO FILHO, Aires da Mata. Arraial
do Tijuco, Cidade Diamantina. 2.ed. São Paulo: Livraria
Martins Editora. 1957.Páginas 309. [A primeira edição
foi publicada pelo Instituto Nacional do livro no ano de 1944.
Acervo de José Moreira de Souza. Souza disponível no
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de
Folclore]
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Ficha da obra: MACHADO FILHO, Aires da Mata. Arraial
do Tijuco, Cidade Diamantina. 3.ed. Belo Horizonte: Ed.
Itatiaia; São Paulo: Ed. Da Universidade de São Paulo.
1980.Páginas 305. [A primeira edição foi publicada pelo
Instituto Nacional do livro no ano de 1944; a segunda pela
Editora Martins Fontes em 1957. Acervo de José Moreira
de Souza. Souza disponível no Centro de Celebração de
Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Ficha da obra: MACHADO FILHO. Aires da Mata. Curso
de Folclore.Rio de Janeiro: Livros de Portugal, Sem data
[1952] [O exemplar pertenceu ao acervo de Pedro Galery
e foi doado à Comissão Mineira de Folclore com
assinatura de Laura Galery adquirido em abril de 1952. É
catalogado com os códigos: 132.02.0243]

2.

Amostra de Revistas

Revista do Arquivo Público Mineiro. Belo
Horizonte: Fundação João Pinheiro. [série
completa em CD. digitalizada.
SENNA , Nelson de, Anuário de Minas
.Gerais, no I. 1906, Belo Horizonte, 1906
SENNA , Nelson de, Anuário de Minas
.Gerais, (Ano IV, 1911
SENNA, Nelson de , Anuário Histórico
Chorografhico de Minas Gerais. Ano III, 1909,
Belo Horizonte , 1909, vol.I
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Revista Industrial de Minas Gerais, inicia em
1894
Revista Acaiaca

3.

Amostra de Jornais

Diamantina - Festas
Teatro em favor da Semana Santa; Circo em
favor. de Zeca Bento. Música gratuita do
batalhão. O Município, I, 193, 23-v 1899 p. 3.
Proprietário de companhia dramática vai se
fixar em Diamantina e montou um Restaurante
em Prédio de Eulálio e Cia. O Município, V,
195 15 abril 1899
Cia Coimbra, apresenta teatro na cidade
Comemoração dos oito anos de fundação da
união operária. Notícia dos festejos O
Município, V, 199. 26 maio1899, p. 1
no 200 junho 1899-p.4. no 201, 15 coincidem
com Corpus Christi. junho 1899, p. 4.
Festa na Chácara de Antônio Eulálio na
Palha. batizado, levantamento de cruzeiro
e aniversário. O Município, V, 205 8 agosto de
1899-p.
1o aniversário de D. Joaquim em Diaman tina,
Jubileu de Leão XIII Missa, reunião127

Te Deum em Diamantina Estrela Polar, I, 5 10
fevereiro 1903, p. 1
Semana Santa
abril 1893.

O Mensageiro, I no 69: 9

Semana Santa e festa de São José: Notícia de
programa. Estrela Polar, I, no 8 7 março 1903,
p. 2
Procissão de Cinzas Notícia do acontecimento. Estrela Polar, I, no 8 7 março 1903, p. 2
Festa de São José - Noticiário - Semana Santa- programa Estrela Polar, I, no 10 29 de março 1903 p. 1
Semana Santa Noticiário Estrela Polar, no 11
10 abril 1903 p. 1, 2, 3.
Comemoração do 39o aniversário de sagração
de D. João Antônio dos Santos Estrela Polar,
I no 13, 1 maio 1903-p. 2
editorial com muitas informações sobre suas
obras.
“Culto público - festas”, crítica às festas e
bebedeiras aliadas ao culto, contra as folias.
Estrela Polar. I no15, 21 maio 1903 - p. 1
Festividades religiosas : Mês de Maria,
Festa do Rosário em 7 junho -2.000 pessoas
na procissão. Pirotécnico - Cuidado com o
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mês de junho Estrela Polar, I no 17, 10 junho
1903 p. 2
Aniversário da União operária: festa na
igreja do Rosário Arquivo da união Operária
sessão de 1o junho 1892.
Festa de Nossa Senhora das Mercês pela libertação dos cativos Estrela Polar I, 24 15 agosto 1903
Festa do Amparo - novena desde 30 a gosto
festa 8 setembro, Estrela Polar I 26 8 set. 1903.
Recepção do Bispo que regressa de visi tas
pastorais ( convite do jornal, Estrela Polar I
26
20 outubro 1903 p. 2
Festa de Nossa Senhora da Conceição - Estrela Polar 11 dezembro 1903.
1a comunhão na Catedral; Igreja de São Francisco: Virgens, anjos e crianças. Procissão.
Ordem não tomou parte.
Festa de S. Sebastião., Estrela Polar , II, 4 31
janeiro 1904 - p. 2
Festa na chegada das irmãs de S. Vicente
para a cidade do Serro ( para cuidar do hospital)
Estrela Polar, I no7 28 fevereiro 1904
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Chegada de João Pinheiro a Diamantina trajeto, festas e discurso O Norte, II, no 59 - 27
setembro 1907.
Teatro - a cidade não tem e a casa que tem
não é compatível com a cidade. A Diamantina,
I no 16, 11 novembro 1909
Festa das Mercês e 13 de maio: “7 dias”. O
Norte, I no 15, 9 agosto 1906.
Descreve costumes de Diamantina - assina
João Trancoso . O Norte, I no 15, 9 agosto
1906
Procissão de N. Sra. das Mercês- “A mais
popular procissão” O Norte I no 16, 16 agosto1906.
Congresso dos Distritos do Município. “Governo Municipal” O Norte I - 17, 25 agosto
1906
Festa infantil - operetas, artistas, ourivertures,
comédias. ( notícia) O Norte I, 30, 22 nov.
1906
Cinema Pathé A Diamantina, I, no 12, 14 outubro 1909
Festa dos Reis, presépio, rondó de senhoritas
A Idéia Nova, V, 1 jan. 1910 no 195
Carmaval - Diamantina progride. A Idéia Nova,
v 198, 23 janeiro 1910.
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Parque Municipal - música
207, 26 março 1910.

A Idéia Nova, V

Teatro de Santa Isabel - Baile de máscaras 17, 18 e 19 de abril O Jequitinhonha, IX no 23
3 abril 1870 - p. 1
Festa do Divino e Mês de Maria A Idéia Nova,
V, 215, 22 maio 1910
Luz elétrica - inauguração em breve ( 7 de
setembro) A idéia Nova, V, 218, 12 junho
1910
Festa de Endoenças em Minas Novas reúne
8000 pessoas O Jequitinhonha, XI.no
192 , 6 julho 1873 p. 1
Teatro de Santa Izabel - Comédias em
exibição O Jequitinhonha, VIII, no 28, 28 fevereiro 1869
Festa do Divino em Datas, pede animação O
Jequitinhonha, VIII, no 30, 24 janeiro 1869.
Teatro Sta. Isabel, baile de carnaval,
substituição “a bárbaro costume do entrudo”
O Jequitinhonha. VIII, no 30, 24 janeiro 1869
Ordem de S. Francisco convoca para procissão de cinzas. O Jequitinhonha. VIII, no 30, 24
janeiro 1869
Festa de São Sebastião O Jequitinhonha. VIII,
no 30, 24 janeiro 1869 . VIII no 23, 17 jan. 1869.
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Festa do Divino em Datas O Jequitinhonha.
VIII, no 30, 24 janeiro 1869 . VIII no 31
Baile no teatro - 28, 29, 30 março
O
o
Jequitinhonha. VIII, n 30, 24 janeiro 1869
. 21 março 1869.
Fotógrafo na cidade O Jequitinhonha. VIII, no
30, 24 janeiro 1869
Teatro- espetáculo beneficente da Festa do
Rosário. O Jequitinhonha, VIII no 37, 9 maio
1869.
Baile dos Mascarados O Jequitinhonha, IX
24-10 abril 1870
Teatro de fantoches - a ser apresentado
pela Cia Brigueles. ( apresentado no “tea
trinho improvisado na Cavalhada Nova”) O
Município, III no 117, 15 junho 189- I - 32 p.
3 , I - 33-22 junho 1895, p. 2
Festa de Corpus Christi dia 17 e do Rosário
dia 13. - O Município, III no 117, 19 junho
1897 p. 1
Festa de São Sebastião
18 e 25 janeiro 1891.

O Serro, I no 16 e 17,
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AZEVEDO, José Affonso Mendonça de.,
Índice - ementário da legislação mineira
1889-1933 Belo Horizonte, Imprensa Ouro
Preto, Oficial, 1935.
VEIGA, José Pedro Xavier. Efemérides Mineiras. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1998.
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Registro de Obras
Introdução
O movimento dos folcloristas é muito anterior a nome FolkLore inventado por Willian John Thoms e publicado no dia 22
de agosto do ano de 1846. Ele mesmo o sabia e insistiu no
“the lore of people”. Chame-se “caráter Nacional”, “identidade local”, “caráter social”, “representações coletivas”, “alma
primitiva”, “condição humana”, “Saber local”, “valores étnicos”, “cultura popular tradicional”, demopsicologia”,
“poranduba”, “demosofia”, nenhum povo vive sem construir
alguma linguagem que o identifique.
Há mitos celebrados na fundação das chamadas ciências
humanas: o momento da “ruptura” com o senso comum, de
um lado, e a busca de “predecessores”, de outro. Leia-se
com atenção este ritual de fundação:
Se Heródoto foi de fato o fundador da antropologia –
por ter sido o primeiro a estudar os costumes dos povos “exóticos” -, esta é, sem dúvida, a mais antiga das
ciências humanas. [COPANS, Jean et. al. Antropologia, ciência das sociedades primitivas? Lisboa: Edições 70, 1977. P. 9]
A História que não tem o direito de buscar fundadores pode
atribuir também a Heródoto a glória de “pai fundador”, pelo
menos na criação do nome. Seriam livros como “O trabalho e
os dias” de Hesíodo, ou Gilgamesh, ou Gênesis e Êxodo, componentes do Pentateuco, as sagas narradas no Ramaiana e
Mahabarata, fundadores da História, ou a modernidade aguardaria Luciano de Samósata escrever o Pós Dei Istorian
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Syggrafein - leia-se “Singrafein”; o primeiro g em grego vale
como n.- . Como a História deve ser escrita? Vale a pena ler
mais de uma vez a obra de James George Frazer, El Foklore en
el Antiguo Testamento [ México: Fondo de Cultura Economica,
1992]. Acreditar em tais verdades seria o mesmo que aguardar os gramáticos para instituir as línguas.
Há que distinguir algumas maneiras de narrar a história para
satisfazer nossa modernidade contemporânea: aquela em que
as lendas fixam os mitos que se celebram; e a outra que prescreve a veracidade dos fatos comprovados por registros. Contudo, esta distinção ainda contém falácias. Em meio aos fatos há prescrições de celebração profundamente resistentes
ao imperativo de sermos modernos contemporâneos.
Quanto ao Folclore, importa insistir em duas frentes de controvérsia. A primeira é que Folclore passa a existir a partir do
nome, ou, no máximo, quando um movimento se encanta
pelas “tradições populares”. A segunda reportará o Folclore
a Adão e Eva.
Eis um exemplo. Este redator cursou a disciplina Folclore pela
primeira vez no ano de 1960, num curso de Filosofia. Veja-se
o que prescrevia o professor – aluno de Basílio Magalhães:
- A história do folclore no mundo remonta aos primeiros dias da História Humana. Passadas que foram
as primeiras gerações, tão circunstanciadamente
apontadas e descritas no GÊNESE bíblico, começaram
de ir surgindo nas gerações seguintes primeiros elos
de tradições das gerações passadas. E depois, de geração em geração, foram se avolumando esses elos,
com novos costumes, novos hábitos, novas criações
populares, novas histórias, novas lendas etc.
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E mais tarde, quando pelo mundo se foi espalhando a
família humana, essa imensa família humana já era
possuidora de largos cadastros de festas tradicionais,
legados pelas gerações passadas.
Assim é que se deve explicar a fieira histórica do
Folclore. (...)
Baseados nesses elos sucessivos das gerações humanas - e só assim - é que podemos explicar a
vivência dos mitos e o culto aos deuses, o respeito
aos gênios e aos demais espíritos superiores.
E essa cadeia ininterrupta de Tradição não se limitava apenas a ensinamentos hauridos dentro do lar ;
pertingia também, em cheio, a sociedade e as mais
variadas castas sociais. — Com o perpassar das idades foram surgindo os mestres e os apologistas
divulgadores das tradições passadas, fôssem eles os
velhos Patriarcas ou os Juízes entre os Hebreus, ou
os Áedos itinerantes na velha Grécia, ou os Magos da
Pérsia e da Babilônia, ou as Sibilas da primitiva Roma,
ou os druídas da raça celta, e assim por diante. Eram
todos os detentores e os veiculadores de fatos passados.
Com o advento e organização dos primeiros reinados,
na face da terra, apareceram as figuras dos
amaunenses, os “granphei” gregos, os escribas romanos, homens, enfim, encarregados pelos reis para
colecionar, registrar e arquivar as histórias e lendas
do passado, além de registrar ainda os acontecimen136

tos diários de cada rei e seu povo. - Assim fizeram os
Pisistratidas na Grécia, assim procederam todos os
dinastas egipícios. – Na Bíblia, livro de Ester - Cap. VI
- vem narrada uma noite de insônia de que fora vítima o rei Assuero. E nesse mesmo capítulo, narra de
como esse rei - para encher aquelas longas horas
indormidas - “mandou que lhe trouxessem as histórias e os anais dos tempos passados”.
Ora, pela Arqueologia sabemos da distinção entre
história e Anais: - História são relatos oficiais da vida
e dos feitos de um reinado; enquanto Anais eram registros diários de todos os acontecimentos particulares - Nesses acontecimentos diz o Mestre Onken apreciam até as mais corriqueiras passagens de uma
vida diária do rei e dos vassalos.
Que representava, pois, tal praxe ou tal meticuloso
cuidado, senão perpetuar, por escrito as tradições de
cada povo?
Quando os primeiros descobridores portugueses
aportaram às nossas plagas, vieram eles encontrar
entre os silvícolas lendas e tradições cujas idades se
recuavam à dezenas e centenas de séculos; como por
ex. a lenda do Sumé.
E que significava isso tudo na vida desses gentios
senão o cultivo ininterrupto de elos folclóricos?
Logo, concluamos que Folclore - quanto à sua existência - tem a idade do próprio mundo. - Asseverar e
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incluir o cultivo do Folclore entre os mais recentes
estudos dos tempos hodiernos, - parece-nos um gritante desconhecimento da História e da Arqueologia.
E não fosse assim, e nós seríamos incapazes de estudar e de explicar a Mitologia e História lendária dos
povos. Mais ainda: - seríamos incapazes de conceituar
e de entender Homero, Vergílio, Buda, Zaratrustra,
Camões, Wagner, Corneille, Racine, - enfim todo o
Passado de letras e de artes.
Com relação ao Brasil, podemos afirmar que sempre
houve, em nossa Pátria, interesse e cultivo em prol
de nossos costumes e de nossas tradições, que outra
coisa não era senão uma já iniciação de nosso Folclore. Desde nosso Pe. Anchieta, desde o Fr. Vicente do
Salvador, que nos legaram copiosas pesquisas folclóricas de nosso silvícola até nossos dias, não faltaram quem, amantes de nossos costumes e de nossas
tradições populares, se interessasse. E ainda se interessam por este ramo de saber psico-lítero-histórico.
Mas data de uns vinte anos para cá o entusiasmo
maior por nosso Folclore.
Data desse tempo a fundação de centros folclóricos
em São Paulo, Florianópolis, Fortaleza, Salvador, Porto Alegre e em outras capitais e cidades brasileiras.
E sempre “crescendo” de entusiasmos, - principalmente em nosso Estado - anualmente vemos novos centros de estudos folclóricos surgirem por aí, como é o
caso da nossa vizinha Taubaté. E se formos enumerar
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os nossos folcloristas da nossa Literatura Pátria, nós
- além de outros mencionaríamos Sílvio Romero, Gonçalves Dias, Araripe Júnior, Daniel P. Kidder, Euclides
da Cunha, José Veríssimo, Catulo da Paixão Cearense,
João Ribeiro, Leonardo Mota, Valdomiro Silveira,
Amadeu Amaral, Gustavo Barroso, João da Silva Campos, o grande mestre Basílio de Magalhães, Câmara
Cascudo, Aloísio de Almeida , Paulo Setúbal, Sant’Ana
Neri, Melo Moraes Filho, Pereira da Costa, Celso de
Magalhães, Carlos Von Koseritz, Couto de Magalhães,
Barbosa Rodrigues, Batista Caetano, Braz Rubim,
Cezimbra Jacques, Simões Lopes Neto, Pe. Teschauer,
Roque Calage, Alberto Faria, Lindolfo Gomes, Paulo
Duarte, Afonso E. de Freitas, Aníbal Dutra, Belmonte,
Alcântara Machado ( pai e filho ), Nina Rodrigues,
Martins Vasconcelos, Oscar de Almeida, Rossini
Tavares de Lima, e muitos outros que, neste momento, nossa memória não nos traz.
[GONÇALVES, João Bueno. Noções de Folclore Brasileiro. Aparecida SP: Seminário Central Filosófico, 1960.
Mimeografado]

Merece também a transcrição dos preceitos de meu digno
professor de suas aspirações quanto ao estudo do Folclore:
A GRANDE DISTINÇÃO NO ESTUDO DE FOLCLORE Criou-se e ainda está se criando uma grande confusão - aqui no Brasil - em torno dos estudos folclóricos. Tudo isso, por falta de verdadeiros professores
nesta matéria e falta ainda de compêndios sistematizados de folclore.
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Acresceu também, infelizmente, tamanha confusão
com as instalações de Cadeiras de Folclore nas Faculdades do Rio e de São Paulo, onde seus mestres fundadores, vindos da França, deram um rumo - a nosso
ver - errado para os estudos de nosso Folclore. - E
hoje, reina por aí uma confusão horrível - Por vezes,
quando militávamos no jornalismo, tivemos ensejo
de mostrar a vereda errada de nosso ensino de Folclore. Recebemos apoio e aplausos, inclusive de professores da matéria, mas, o nosso dogmático Departamento Nacional do Ensino insiste ainda no seu programa esdrúxulo em torno desta matéria escolar. - Nós,
porém, continuamos a ensinar que o Folclore é um
estudo de aspecto ou do objeto dúplice. Nada de mistura, nada de confusão. Para nós - o Folclore divide se em duas grandes partes: a heurística e a crítica.
O Folclore quanto à sua heurística não é outra coisa
senão pesquisa folclórica. E isso para os nossos estudos, aqui, a nós nos interessa muito pouco. Somente interessa às nossas Universidades do Rio, de São
Paulo ...etc.
O Folclore quanto à sua crítica é o Folclore, estudado
na sua origem, na sua evolução, na sua contaminação e no seu desenvolvimento, e é nisso, para nós,
que está e conceito desta ciência. Quanto à sua
heurística, o Folclore só tem um objetivo: descobrir,
colecionar e divulgar fatos e matérias folclóricas. Assim fizeram, na sua maioria, os nossos folcloristas
brasileiros. Simples trabalho de curiosidade, e nada
mais.
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Mas, nós não nos contentamos com isso tão somente. Desejamos, aqui, fazer um estudo crítico de nosso
Folclórico; tal como tentou fazer o mestre Basílio de
Magalhães ou mesmo o outro nosso mestre João Ribeiro.
Trata-se de um estudo fácil? - claro que não! Mas no
final desta obra em três volumes, esperamos dar à
divulgação nacional o verdadeiro conceito, a ideia
exata de nosso estupendo Folclore brasileiro.
Finalmente, que nos consta, este é o 1o trabalho sistematizado sobre assuntos de Folclore, o que muito
nos envaidece e nos gloria dentro único desejo, qual
o de dar publicidade àquilo que é genuinamente nosso: a nossa raça e a alma da nossa raça.
CONEXÃO DO FOLCLORE COM OUTRAS CIÊNCIAS Pelo simples fato de ser o Folclore um estudo de tradições populares em todo o seu aspecto, deduz - se
logo daí que o Folclore está intimamente ligado e
subordinado a vários ramos de ciências afins.
E daí se conclui ainda que o folclorista não deve apenas ser um curioso em folclore; mas, ser - lhe - a de
absoluta necessidade um conjunto de saberes que
lhe faculte um domínio acabado acerca da disciplina.
Assim, o Folclore pressupõe conhecimentos de Psicologia (racional, experimental, social, das multidões
etc.). Pressupõe estudos de Sociologia e de Biologia
(científica e educacional); estudos de Geografia e de
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História; estudos de Arqueologia e de Mitologia; estudos de Literatura, de línguas e dialetos; e principalmente e sobretudo - estudo profundo de Religião. São
todos ramos de saber que estão em íntima conexão
com o Folclore.
Há que distinguir como os estudos do folclore se desenvolveram na Europa e como nos chegaram ao Brasil.
Quanto à Europa, duas obras merecem atenção: Peter Burke,
A Cultura popular na idade moderna [São Paulo: Cia das Letras, 1989] e E. P. Thompson: Costumes em Comum, estudos
sobre a cultura popular tradicional. [São Paulo: Cia das Letras, 1998.]

Diz Burke:
Em 1500, a cultura popular era uma cultura de
todos: uma segunda cultura para os instruídos
e a única cultura para todos os outros. Em 1800,
porém, na maior parte da Europa, o clero, a
nobreza, os comerciantes, os profissionais liberais – e suas mulheres - haviam abandonado a cultura popular às classes baixas, das quais
agora estavam mais do que nunca separados
por profundas diferenças de concepção de
mundo (BURKE, 1989, p. 291)
No último parágrafo dessa mesma obra, contudo, o autor
acrescenta:
Em 1500, desprezavam as pessoas comuns, mas
partilhavam da sua cultura. Em 1800, seus des142

cendentes tinham deixado de participar espontaneamente da cultura popular, mas estavam-na descobrindo como algo exótico e, portanto, interessante. Estavam até começando a
admirar o “povo”, do qual brotara essa cultura
estranha. (BURKE, 1989, p. 306)
Thompson de outro lado nos oferece esta preciosidade, após
estudar a formação das classes trabalhadoras na Inglaterra
e descobrir a necessidade de ir em busca do que antecedia
esse momento de esplendor do capitalismo. Surge desse esforço a obra Costumes em comum: Estudos sobre a cultura
popular tradicional.
Já na introdução, o autor situa a querela, tendo como um dos
interlocutores a obra de Peter Burke:
Quando surgiu o estudo do folclore, esses costumes já começavam a ser vistos como “antiguidades”, resíduos do passado, e John Brand,
o grande pioneiro dos estudos folclóricos, achou
necessário incluir no prefácio de seu livro
Observations on popular antiquities um pedido por lhes dar atenção:
[...] nada relacionado com o mais ínfimo do que é vulgar pode ser estranho à
nossa investigação, e menos ainda escapar à nossa atenção; nada que diga
respeito àqueles que ocupam o lugar
mais humilde, embora de modo algum
menos importante na distribuição política dos seres humanos.
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Assim, desde a origem, o estudo do folclore
teve o sentido de distância implicando superioridade, de subordinação (Brand observou que
o orgulho e as necessidades da organização
política da sociedade tinham “dividido o gênero humano em [...] uma variedade de espécies
diferentes e subordinadas”) vendo os costumes
como remanescentes do passado. Durante século e meio o método preferido dos colecionadores foi reunir esses resíduos como “costumes
de almanaque”, que encontravam seu refúgio
na província mais remota. [p. 13-14]

Que se pode assumir como retrato de uma realidade empírica
dessas afirmações? Uma das consequências é que ambos
autores se referem à Europa e seus conflitos. À Europa como
um todo e à Inglaterra em particular.
E nosso Brasil, sem generalizar para toda a América chamada de Latina? Atentas nossas elites para o que se passa lá,
as afirmações de realidades empíricas nos chegam como
doutrinas. “É assim que devemos pensar”.
Há, porém, uma questão que se eleva acima dessas doutrinas incorporadas em ideologias. É a que se refere à identidade das relações espaciais, assumidas no interior da afirmação dos estados nacionais em consolidação. O tal de “caráter nacional”, identidade regional, ou identidade étnica. Há
que prestar atenção à tradição como processo.
Pode-se ler as considerações de Thompson com a constatação
do surgimento de um lupem proletariado, no caso da Ingla144

terra, mas, pode-se acrescentar ainda a valorização do valor
dos produtos dessas tradições como necessários à preservação da identidade. A atenção para o popular inventa o estudo
de uma categoria: o povo como realidade objetiva, povo como
problema. Povo como desafio à ordem dos Estados Nacionais.
Não se trata, mais de recolher lendas, contos, costumes fadados ao desaparecimento como imaginou Willian John
Thoms, há que ir mais longe, atentar para a tradição como
processo. E no caso do Brasil, há que examinar atentamente
como as elites deliberam o que é importante para seu povo.
Quais hábitos e costumes devem ser valorizados, combatidos ou preservados.
É com esta diretriz que a Comissão Mineira de Folclore se
propôs a sistematizar as informações vindas a público do início da República até a realização do I Congresso Brasileiro
de Folclore – 1889 – 1951.

Em seguida são apresentadas obras selecionadas, sob três
critérios. O primeiro são algumas que antecedem à proclamação da República; o segundo são de autores conscientemente engajados na causa de registrar o folclore. O terceiro
apresenta romances de costumes, obras poéticas em que os
autores não se orientam pela adesão ao movimento, mas que
respiram a “poeira arcaica” – expressão de Moacyr Laterza –
dos interesses folclóricos.
Participaram dos estudos das obras apresentadas a seguir:
Antônio de Paiva Moura, Edméia da Conceição de Faria Oliveira, Elieth Amélia de Sousa, Marcus Vinícius Mastins da
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Costa, Ros’elles Magalhães Felício, Carlos Ceza de Carvalho,
Raimundo Nonato de Miranda Chaves e Ramiro Esdras Carneiro Batista.
1. Ficha da obra: QUEIROGA, João Salomé. Maricota e o Padre Chico: Lenda do Rio São Francisco - Romance. Rio de Janeiro: Perseverança, 1871 162 pp. . [Acervo de José Moreira
de Souza. Souza disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore pode também ser consultado também em https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/
5327]
2. Informações relevantes sobre o autor: Nasceu em São
Gonçalo do Rio das Pedras, distrito do Serro em 11 de outubro de 1809 e faleceu em Ouro Preto no dia 25 de agosto de
1878. Cursou Direito, militou na imprensa. Na obra em análise, afirma a Cristiano Ottoni o motivo:
“Por conselho do nosso bom amigo o nunca assás pranteado Theophilo, empreendi e levei a efeito uma viagem as diversas povoações do Rio de S. Francisco,
embreando-me no mitigo .Julgado da Barra, hoje villa
do Gauichuy, para visitar a Extrema, S. Romão, Pedras
dos Angicos, Pedras de Maria da Cruz, e Salgado, hoje
cidade da Januaria, e na volta Coração de Jesus, Contendas, e Formigas. Talvez ignorais o motivo de tal
conselho, porque n’essa épocha residíeis na corte, e
a viagem foi-me aconselhada na antiga villa do Príncipe, hoje cidade do Serro.
O motivo era servir ao país.” [Ortografia do original]
A obra é, portanto, memória de luta pela consciência de nacionalidade embalada por um sonho de um Brasil Republica146

no. Há que insistir na menção a Teófilo Ottoni. No dia 31 de
março de 1858, Teófilo Ottoni endereçou a Joaquim Manoel
de Macedo e a seu pedido um relatório com o título de “Notícia sobre os Selvagens do Mucuri”. Pois bem, nesta cartarelatório, Teófilo informa: “Cuidei seriamente de conhecê-los
[os selvagens] (...) consultei a história e as tradições antigas
e recentes, tanto do lado de Minas Gerais como do lado da
costa” p. 39.
“Natural do Serro do Frio ouvia desde os primeiros anos
continuadas narrações acerca dos índios, caboclos, e
tapuios, nomes que indistintamente se dá aos aborígenes.” P. 41 [Teófilo Ottoni. Notícias sobre os Selvagens do Mucuri. Belo Horizonte: UFMG, 2002]
Queiroga situa sua obra, portanto, no interior do movimento
romântico. Não se trata do romantismo em louvor do individuo
e das novas formas de amor e de paixão. A namorada romântica é a pátria: “E’ mister, disse-me elle [Teófilo], orientar no
caminho da liberdade nossos patrícios dos sertões da Província, e eu te escolhi para esse fim”.
Sua preocupação é conhecer o Brasil empiricamente incluindo nisso uma língua brasileira. Note-se que a Folk-Lore Society
ainda não havia sido fundada e o nome Folclore ainda não
entusiasmara nossas elites. O modelo da narrativa para o
autor é Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra.
Ele escreve ao doutor Chaves de Montes Claros das Formigas: “Ainda bem que nossa litteratura vai perdendo o encanto que sentia pelo céo da Itália, as brumas da Alleimanha, e
as antiguidades da Grécia e Roma. Precisamos dar ás nossas letras.-como á nossa política o typo americano. Temos
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também o nosso romantismo nossas lendas fáceis, poéticas
e graciosas dos nossos sertões.”
Nas páginas de “Advertência” lembra ao leitor:
“O Visconde d’Almeida Garret no bosquejo sobre a
lingua e litteratura portugueza aconselhou os brasileiros que pintassem com cores locaes as ricas e novas scenas de sua luxuosa natureza; isto no começo
do presente século.” [Ortografia do original]
Além de Maricota e o Padre Chico, Queiroga publicou
“Canhenho de Poesias Brasileiras” (1870), “Arremedos ou
Lendas e Cantigas Populares”, “Oh, Lira Meiga e Saudosa”,
“O Menino Diabo”, “O Irmão Lourenço” e “Lavadeiras do
Lucas”.

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
A obra é apresentada em doze capítulos numerados em algarismos arábicos e precedidos de “Dedicatória”, “Carta” e “Advertência” cujas páginas se apresentam em algarismos romanos.
Nota-se o cuidado do autor de distinguir as páginas pré-textuais do relatório de pesquisa.
Concluído o relatório o autor coloca como anexo duas seções. A primeira a que dá o nome de “Nota” e a segunda em
que publica carta do vigário de Montes Claros das Formigas,
Cônego Doutor Antônio Gonçalves Chaves acompanhada de
comentários do autor em notas de rodapé.
A evidência de que a obra é relatório de pesquisa se mostra
no cuidado do autor de expor nas páginas pré-textuais os
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procedimentos empregados para elaborar o relatório a que
denomina como “Romance” bem como o empenho em inserir
notas em quase todas as páginas para comentar termos regionais e explicar costumes.
Esse mesmo empenho se evidencia no cuidado de ter enviado os originais para serem lidos e comentados por amigos,
como o Doutor Chaves, do qual recebeu uma carta com críticas à construção da narrativa.

Apresentação das divisões
Dedicatória – p. I – IX
Nessa seção introdutória o autor informa o percurso que deu
origem à realização da obra. A dedicatória tem a ver com o
falecimento recente de Teófilo Ottoni. Divide a exposição em
duas partes. Na primeira dirige-se a Cristiano Ottoni, irmão
do falecido. Na página de encerramento desta parte, Queiroga
informa:
“Haverá um anno pouco mais ou menos, encontrei
entre papeis velhos alguns apontamentos de factos
singulares, que durante a jornada presenciei. Bastou
isso para de novo despertar-me a lembrança dos usos,
costumes e ate alusões dos ribeirinhos de S. Francisco, que tive ocasião de ver e que impressos me ficaram. Resolvi-me a publicá-los ; eis a origem da lenda
de S. Francisco que agora dou ao prelo em homenagem á aquelle, que d’ella foi causa, ao grande cidadão, que reputo um dos mais proeminentes de nossa
Pátria, e sem duvida o primeiro em abnegação e civismo”. P. V. [Ortografia do original]
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A segunda parte é dedicada à “Memória de Theophilo Ottoni”
e termina com transcrição de carta do homenageado datada
de 18 de fevereiro do ano de 1864, na qual, Teófilo Ottoni
agradece aos moradores do Serro sua vitória nas eleições
para o Senado do Império.

Carta – p. XI
Trata-se de carta endereçada à sobrinha do autor na qual
relata que em vigem do Serro para Diamantina ele narrara o
conteúdo do relatório, “no intuito de distrair-vos dos enfados
do caminho, aproveitando a opportunidade, para descrever
os costumes, usos, crenças, o abusões de nossos patrícios
ribeirinhos de S. Francisco, conhecidos entre nós, mas talvez
ainda ignorados das outras Províncias.” [Ortografia do original] [Note-se a semelhança com a “Carta de Willian John
Thoms” mas que tem a ver com o código romântico e o cuidado com a construção de identidade patriótica.)

Advertência – p. XIII – XV
São páginas de justificativa do estudo. Vejam a transcrição
de aspectos relevantes.
“Maricota e o Padre Chico, não é um escripto de imaginação simplesmente, é um facto histórico,
authenticado por uma lenda em versos que ainda hoje
cantam os barqueiros do Rio de S. Francisco. Se fosse
uma simples phantasia talvez agradasse mais ao leitor, porque então, sem obstáculo algum ao pensamento, o assumpto dando largas â imaginação produziria
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scenas brilhantes ataviadas com a roupagem da fábula. Desgraçadamente, porém, o facto é real, e oxalá não se reproduzisse ainda hoje entre nós. A
phantasia, portanto, poucas vezes entra n’essa narração sempre singela.
Os typos existiram, existem e hão de existir por muito
tempo, até que a civilisação futura faça desapparecer
uns, melhore outros, e conserve alguns.” P. XIII. [Ortografia do original]
Os parágrafos seguintes enfatizam as diretrizes do relatório
de pesquisa, mas o que soa mais importante é um manifesto
que antecipa em cinquenta anos os do modernismo de 1922,
Pau Brasil, Antropofagia etc.

“O Brasil não é mais colônia de Portugal, tem seus
costumes particulares, suas crenças filhas do povo,
usos pátrios, seu caracter novo, oriundo da nova e
brilhante natureza de seu clima e de seus habitantes
incolas. A raça latina, que nos veio da Europa castiçou
com os indígenas e bundas africanos. E’ utopia exigir
que um tal povo falle portuguez quinhentista de
Ferreira, Sá de Miranda, Camões, e Padre Francisco
Manoel.” P. XIV. [Ortografia do original]
Nessa mesma direção, Queiroga afirma e conclui seu Manifesto:
“Accresce que a mistura das raças devia produzir, como
effectivamente produzio uma linguagem nova, que se
irá melhorando para o futuro ; mas sempre com o typo
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próprio do paiz, como tem acontecido com todos os
idiomas.” P. XV. [Ortografia do original]

Capítulo I.—A barca vai a tôa p. 1 - 6
Cumpre fixar que o autor se propõe a narrar uma lenda. Ora
a narrativa de lendas depende de cada narrador. No caso, ela
se fixou em versos, mas a narrativa dependerá sempre de
quem narra. Há um núcleo, mas cada narrador dará ênfase
própria ao contar a mesma história.
A narrativa se inicia assim:
“No anno de 1839 viajava eu do Julgado da Barra (hoje
villa do Guaicuhy) para a Carinhanha no Rio de S. Francisco.” [Ortografia do original]
Note-se que “Carinhanha no Rio São Francisco” se localiza
no estado da Bahia. É um depoimento importante para fixar
limites “culturais”.
O autor viaja de barca, no percurso, descobre ser impossível
viajar após o meio dia. Decide parar às onze horas para almoçar e reiniciar a viajem a partir das cinco da tarde. Nesse
início da noite, ouve os remeiros cantarem:
Que dibedavo ! menina,
Flor mimosa do sertão,
Teus olhos matam a gente,
Mulata de São Romão.
A canção prossegue:
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O Rio de São Francisco
Corre que desapparece,
No meio tem um remanso
Onde meu amor perece. [Ortografia do original]
Em seguida, narra o tema da gesta: a história de um padre
que se encanta por uma moça. Curioso, pergunta pela origem da canção, ao que responde o remeiro:
Os versos que acabei de cantar são muito antigos, eu
os aprendi quando era menino, com os barqueiros
d’este rio, que também os ouviram de seus antepassados.
Quer que os remeiros narrem a história mas eles se recusam
a contá-la dado o avançado da hora.
Após muita “Paracatu” goela abaixo e já no raiar do dia, ele
se dispõe a narrar.
A cachaça de Paracatu era a mais famosa de Minas, então, e
o autor se aproveita para discorrer sobre cachaça e os hábitos inerentes e a considera superior à famosa Parati do Rio
de Janeiro..
Há constante cuidado do autor de criar em nota de rodapé o
glossário das expressões sertanejas, nomes de aves, peixes,
cachaça, flora, interjeições como “dibedavo”.
Capítulo II.— Quincas da Conceição p. 7 – 12
Inicia-se a narrativa. Apresentam-se os personagens:
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“Era uma vez : — 27 léguas abaixo de S. Romão nas
Corredeiras de Maria da Cruz (*) afundou-se uma canoa, que trazia dous homens, e uma mulher. Um dos
homens era padre, o outro era o compadre Maneca,
cuja fama dura ainda em S. Romão. A mulher era uma
moça rica e formosa, a qual vivia em sua fazenda 7
léguas distante da referida freguezia. Quando a moça
aos domingos ia á missa, exclamavam todos ao vê-la,
que dibedavo ! Que pancadão .’ (**) Porém ella não
queria saber de amores. Tinha o coração mais duro,
que o páo d’esta barca. Haviam muitos moços ricos e
bonitos, que quizeram casar com ella : a todos respondia, que se não queria casar, pois havia feito voto
de castidade, e...” [Observe-se a flexão do verbo “haver” segundo o falar brasileiro do sertão.] [Ortografia
do original]
É nesse contexto que irá comparecer um moço protagonista
da lenda: “Quincas da Conceição” prendadíssimo e que causará ciúmes ao vigário.
Capítulo III.—Villa. Risonha de S. Romão, usos, costumes e
moléstias do país p. 13 – 20
O autor narra o percurso do Julgado da Barra até São Romão
e discorre sobre paisagem, os habitantes e seus costumes.
Aqui se mostra uma marca importante da narrativa. O saber
erudito comparece como “senso comum” e o saber popular
como o que deve ser decifrado para o leitor.
Vejam este parágrafo:
“Myriadas e myriadas de pássaros de todos os tamanhos, cores e qualidades a saudarem o Deus dos Incas,
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que gradualmente vinha surgindo d’aquelle immenso
lago de fogo, produziam uma orchestra monstro e
atruadora, maior e mais assombrosa, que a orchestra
de Gottschalk, d’esse gênio da musica, que nascendo
em uma America, veio morrer em outra — Pátria dos
gênios.” [Ortografia do original]
[Para o autor, Sol, como “Deus dos Incas” é senso comum
dos eruditos, bem como “orquestra de Gottschalk” e sua história “famosa”. De outro lado nomes como “Jatahy e
Mandaçaia, Arapuá, Mundorim e Borá” merecem notas
explicativas para informar designação de abelhas. O mesmo
irá acontecer com as aves e plantas como a mandioca.
Capítulo IV.—Maricota ou o magnetismo descoberto no
século XVIII, nos sertões de Minas. P. 21 - 30
Apresentação de Maricota, uma menina herdeira de uma grande propriedade e de muita riqueza criada pela tia. Ela hipnotizava os animais e encantava os homens.
Tinha um gato preto a que chamava “Diabinho”. Fora educada
pela tia, sabia ler escrever e tocar guitarra. Dançava o lundu
recortado. Era uma “capichaba” termo que significa filha de
português com índia.
“Mas entre todas essas excellentes qualidades, duas
possuía ella arrebatadoras — eram os cabellos e os
olhos.” P. 29. [Ortografia do original]
. [faltam as páginas 31 e 32]
Capítulo V.—Quem era o Padre Chico, vigário de S. Romão.
P. 33 – 41
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Chegou a vez de apresentar o personagem vilão da história.
É o padre Chico. Era um mulato baiano filho de português
com uma negra nagô. Era avarento e explorador do povo. Tinha em casa uma ajudante de apelido Muqueca que era reconhecido pelo povo com a “mula-sem-cabeça”.
Seus costumes eram tão maus que, quando morria um pobre,
o corpo apodrecia na igreja até que aparecesse uma alma
caridosa que pagasse ao padre a encomendação.
Quando visitou a fazenda de Maricota, ela logo o identificou
com seu gato, o Diabinho, e passou a sofrer as consequências
do “mal olhado”, o quebranto.
A tia tratou do quebranto com os remédios recomendados,
“pau santo”
Capítulo VI.—Visita de Quincas a sua irmã Chiquinha à fazenda, de Maricota. .Ainda o magnetismo p. 43 – 55
A narrativa se inicia com o anúncio da chegada dos visitantes. O autor narra um costume já desaparecido nos sertões
de uma visita ser precedida por um anúncio no qual se entrega à casa um “balainho” com prendas preciosas.
O núcleo da conversa irá girar em torno do gato “Diabinho”.
Ele teria ido até a fazenda dos visitantes e teria mordido o
padre Chico. Dessa conversa resulta a suposição de ser o
gato encarnação do diabo. O padre teria sido enfeitiçado e
necessitou de um feiticeiro e foi também exorcizado por um
frade missionário. Fala-se de diabo íncubo e súcubo. No caso,
o diabo do padre era íncumbo e o da servente de sua casa
seria um súcubo.

156

A narrativa termina com o susto de Maricota ter batido no
Diabinho com uma vara - corciuma - benta. Resultado: o gato
morreu.

Capítulo VII.— Prelúdios p. 57 – 59
É um capítulo sobre comida, modo de preparar e procedência. Inicia-se com o fedor de enxofre do gato morto.

Capítulo VIII.—.Ainda os prelúdios p. 61 – 71
É a narrativa de um índio que traz uma carta de Quincas na
qual solicita Maricota em casamento. No final, com todos
alegres, chega o Padre Chico.

Capítulo IX.—A conversa theologica. A virtude da curciuma
milagrosa p. 73 – 84
O Capítulo narra a presença do Padre Chico na fazenda de
Maricota. A conversa se inicia com perguntas de Padre Chico
ao jovem que estudara no Colégio dos Jesuítas, no Rio de
Janeiro – coisas do século XVIII – e que segundo o projeto do
pai deveria seguir para Coimbra. Com o falecimento do pai o
jovem Quincas retornou ao sertão.
Padre Chico negocia com a administradora da fazenda – tia
de Maricota – as prendas devidas à igreja, bois, e outras
mercadorias. O jovem Quincas intervém na negociação, alegando direito civil e eclesiástico. Em meio à argumentação
de Quincas o padre Chico se vale de seu direito sacerdotal
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de excomungar Quincas e não é uma excomunhão simples é
a maior de todas “excomunhão vitando”. Quer dizer, quem
chegar próximo ao excomungado fica também excomungado. Quincas se despede para não contaminar os da casa, mas
tem à mão a curciuma milagrosa. Com essa curciuma toca o
padre Chico e ele adormece. [note-se a dupla grafia no texto:
corciuma/curciuma]
“Quincas sabia d’isso, e portanto tomou o chapéo, e
chamando sua irmã sahiram sem dirigirem o comprimento do costume ás senhoras da fasenda, ás quaes
apenas fizera uma venia com a cabeça, para não
transmittir-lhes a excommunhão ; achou no terreiro
os animaes já ensilhados. Dirigio- se ao padre, e pondo-se-lhe na frente, encarou- o fixamente, mostrando-lhe o gomo da corciuma milagrosa. Os olhos do
padre, que até então conservavam o brilho escuro dos
olhos do tigre raivoso, ou do diabo em pessoa, que
n’elles estava, immediatamente embaciaram e ficaram quasi vidrados, como os olhos de um cadáver,
poucos momentos antes de exalar o ultimo arranco ;
porque Satanaz os havia deixado. Depois com muito
cuidado e reverencia, guardou no bolso do collete a
sagrada riliquia, e abrindo as mãos e os braços, levantou-os horisontalmente sobre o alto da cabeça do
padre; depois os foi abaixando gradualmente á direita e á esquerda do corpo; fez igual operação na frente, com os dedos abertos sobre os olhos do padre; e
isto repetio diversas vezes até que o padre dormio.
Bradou-lhe depois — D’aqui a uma hora acordarás:
mas, prohibo-te que saias d’este lugar. O magnetismo
era conhecido ja então dos padres jesuitas. Talvez elles
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mesmos fossem os descobridores “ p. 83-84. [Ortografia do original]

CAPITULO X. — Não, não soltes o padre Chico, não! P.85 100
O capítulo narra os efeitos da imposição da curciuma sobre o
Padre Chico. O autor se vale disso para recuperar os hábitos
do padre e sua defesa da escravidão, embora ele mesmo não
tivesse escravos para não gastar dinheiro com sustento.
Há algumas páginas preciosas sobre como se alimentava.
Não abastecia a casa de mantimentos e a Muqueca que era
sua “mula sem cabeça” tinha de se virar para alimentá-lo,
tiquara, por exemplo, servia de alimento. Há uma nota de
rodapé entre inúmeras outras sobre hábitos alimentares que
merece registro: “Tiquára é uma espécie de mingao ralo, feito de farinha com rapadura e água quente; differe da jacúba
por ser esta feita com água fria, e levar ácido de caldo de
limão.” P. 87. [Ortografia do original]
O cerne do capítulo, porém, é a religiosidade popular que
interage com o discurso teológico de um deus terrível. Padre
Chico ao se ver em apuros, manda chamar Quincas que já se
ausentara. É oportunidade para se desenvolver uma longa
conversa sobre o padre endemoniado como Judas o fora, e
portanto, com perda do poder de excomungar.
A cena final é eivada de saber popular. Trata-se dos cantos
dos pássaros. Há um passarinho que canta: “Toma benção
seu tio, João!” O vaqueiro de Quincas ouviu o mesmo passarinho cantar diferente: “Não, não soltes o Padre Chico, não”
p. 96.
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Este canto de passarinho rendeu também uma bela nota de
rodapé sobre cânticos de pássaros: “Temos em nossas motas
e campos muitos passarinhos que cantam, parecendo dizer
palavras, como seja o de que agora fazemos menção. Temos
mais o que diz : — Bem te vi — o que diz — Só só ficou — o
que diz — Maria já é dia — o João peuenem — o — Peixe
frito — o — fogo apagou — a — viuvinha — a — zabelê, — a
— Tem farinha ahi, — a — Cahúan.— etc., etc.” p. 96.
Enfim, o instruído Quincas, livra o padre do encatamento e
ele se dispõe a dormir na fazenda. Maricota fica muito incomodada porque o padre tem por ela um olhar a que não resiste. O olhar do gato preto “Diabinho”.

Capítulo XI - O rapto - p. 101- 108
Neste capítulo, narra-se:
1. Muqueca e Maneca embarcam numa canoa em São
Romão, com destino à fazenda de Maricota. Contudo,
Pogichá, o pagé vê tudo e embarca também em outra
canoa e segue os dois apoiadores do Padre Chico.
Arma-se uma grande tempestade. Pogichá vê os
sequestradores, juntamente com Padre Chico amordaçarem Maricota e cuida de acordar Quincas que
dormia e tinha um pesadelo no qual via Maricota
ameaçada.
2. Arma-se uma tremenda tempestade. A faísca de um raio
prostra Quincas que logo se recupera. Porém um raio
mais forte atinge Muqueca. Maneca e Padre Chico
fogem pelo rio com Maricota.
3. O índio e Quincas continuam a perseguição.
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Capítulo XII – Desenlace – p. 109 – 114
Este capítulo final revela o núcleo da lenda:
O Pajé, Pogichá, e o amoroso Quincas, possuidor da vara
benta pelo frade missionário, perseguem a canoa do Padre
Chico em meio à tempestade. Alcançam-na e Quincas ordena
ao padre endemoniado que deixe a virginal enamorada:
“- Pára, sacrilego padre, pára eu te ordeno em nome
do Deus poderoso e vingativo, com tuas
abominações!” P. 110
(...)
“O padre ouvira aquella voz que tão forte e fatal lhe
soara aos ouvidos, contra sua vontade olhou, impellido
por um poder irresistível, para o lado d’onde ella partia
e encarou Quincas, o qual n’aquelle momento supremo
parecia ter crescido um covado mais de altura. Seus
olhos arregalados dardejavam fluido magnético
pregados fixamente nos olhos deslumbrados do padre
como o ferro atrahido polo iman. Pugichá com
velocidade e destreza incríveis, tinha conduzido sua
canoa a emparelhar cora do padre na qual ligeiro como
um corisco saltou o moço soberbo e imponente. —
Chegou finalmente o dia da vingança divina, bradoulhe este e tocando com a curciuma benta a cara do
padre, empurrou-o com força e asco para o rio, aonde
foi elle cahir hirto e pesado, como se fosse uma
columna de chumbo, e sumio-se nas profundezas das
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águas. — Vai miserável, disse Quincas, não mancharás
mais a terra com tua immunda e abominável
presença. Maneca desapparecera no conflicto. P. 110
– 111. [Ortografia do original]
Vejam agora os parágrafos conclusivos do autor:
“A tradição popular assevera em S. Romão. Que
surgiram do fundo do rio, no lugar onde cahira o
padre, chamas azuladas de mistura com espesso
fumo fedendo a enxofre.” P. 111
(...)
A scena que acabamos de descrever, tivera lugar na
margem esquerda do rio, junto ás Corredeiras de
Maria da Cruz; n’essas mesmas pedras factidicas
junto ás quaes, dez annos antes, naufragara
Pugichá a quem tão corajosamente salvara o
animoso Quincas.
Salva, Maricota é abençoada pelo santo missionário Frei Clemente que chegara de Salgado [Januária] e Queiroga encerra a narrativa com o núcleo da lenda:
“Três dias depois dos acontecimentos que acabamos
de narrar via-se, na barranca do rio, junto a povoação do Salgado, (hoje cidade da Januaria) grande numero de pessoas que observavam com interesse, e
curiosidade um espectaculo novo, que lhes attrahia a
attenção :—era um cadáver levado pela correnteza do
rio. — Sobre esse cadáver, já em decomposição, ia
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boiando um bando de urubus a espiaçar-lhe as carnes. — Apanhemos aquelle corpo para lhe dar-mos
sepultura, exclamavam alguns, quando para junto da
barranca, vinha chegando o cadáver.
— Não, bradou com voz imperativa, e em tom solemne
um respeitável ancião, que nesse momento reconheceu o cadáver; era o venerando Proença do qual já se
fallou (*). Não se dê a esse corpo sepultura.— Deus
assim o quer-— Vá elle como pregoeiro da justiça divina, manifestar aos povos, por onde passar, que —
Deus tarda mas não falta. Todos se calaram,
horrorisados e cabis baixos ausentaram-se, pois acabavam de ver— feito pasto dos urubus — o corpo do
Padre Chico, d’esse — BLASPHEMO BÍBLICO.— p. 113114. [Ortografia do original]
A nota de rodapé merece ser transcrita por revelar o cuidado
de registrar a fonte da lenda:
“(*) Conheci pessoalmente este Senhor en 1839 no Salgado.
Já é fallecido.— N’aquelle tempo viajava a pé do Porto para o
Brejo; era pae do Sr. Francisco de Paula Proença, que julgo
ainda vive: entretive - relações com elles, erão pessoas
distinctas da então Villa do Brejo. O pae contava n’essa
occasião 105 annos de idade e o filho 50". P. 114
Nota p. 115
O autor informa ter recebido carta do “Illm. Sr. Dr. Antônio
Gonçalves Chaves, é filho da cidade de Montes-Claros de
Formigas, visinho dos sitios que descrevi.”
Isto mostra o alcance regional da lenda. [Ortografia do original]
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Carta do Dr. C h a v e s – p. 117 - 118
Transcrição da carta do Doutor Chaves. Nessa carta Doutor
Chaves que é também padre – cônego - chama atenção para
os lugares e destaca os batuques. O autor comenta em rodapé
como tratou esse assunto.
Merece atenção nessa carta, como em todo o texto o emprego do termo “país” como significado de região como espaço
vivido.
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Ficha da Obra: Manoel Ambrósio – Manoel Ambrósio Alves
de Oliveira – Brasil Interior: palestras populares – folk-lore
das margens do São Francisco. Montes Claros: Unimontes,
2015. [Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Centro
de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]
Todos os louvores se devem à família de Manoel Ambrósio e aos
professores Carlos Ceza de Carvalho da Unimontes; Ramiro
Esdras Carneiro Batista, da Universidade Federal do Amapá e
fundador do Centro de Memória, Documentação, Informação e
Pesquisa “Professor Manoel Ambrósio”; e Ros’elles Magalhães
Felício também da Unimontes.
A recuperação da obra “Brasil Interior” é um grande feito que
Minas Gerais, o Brasil e o mundo todo deve a esses “aventureiros do saber”. Não lhes cabe outro nome.
Em História da Literatura Mineira, Martins de Oliveira dedica a
seção introdutória a que denomina “Prenotações” o capítulo
“Primeiros tempos de Minas Gerais. Tipo Mineiro influência da
mineração e do campo. Canção popular mineira”. O cuidado de
encontrar uma mentalidade mineira ou tipo do mineiro, conduz
o autor a seguinte afirmação:
Todo esse acervo, que se estratificou no sentimento
do povo, diante da natureza sempre rude, brutal,
misteriosa, não encontrou, ainda em Minas, análise completa, salvo o esforço de alguns mestres,
entre os quais têm justificada estima Lindolfo
Gomes, Nelson de Sena, Carlos Góis, Basílio de
Magalhães, Aires da Mata Machado Filho, Artur
de Oliveira Rodrigues, Alexina de Magalhães, João
Dornas Filho, Manoel Ambrósio, Fausto Teixeira,
Levi Braga, Saul Martins e outros.
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Vê-se na obra referida, cuja primeira edição data de 1958, o destaque dado pelo autor aos poucos nomes de estudiosos de Minas voltados para “o sentimento do povo”.
Ao ter em mãos “Brasil Interior” o leitor perceberá sua importância e atualidade. Com efeito, a marca principal do estudioso
do Folclore é a atenção ao local onde vive e ao percurso que faz.
Desde os anos 70, quando a Comissão Mineira de Folclore promoveu em parceria com o, então, Conselho de Extensão da
UFMG, vimos insistindo que o estudioso de folclore não faz “observação participante”, mas “participação observante”. Esta é a
marca da obra de Manoel Ambrósio. Narrar e sistematizar o vivido.
A obra se divide em três partes e foi publicada originariamente
em dois volumes. O primeiro deles compreende a primeira e a
segunda parte. Parte I: Lendas; Parte II: Narrativas. Parte III, volume II: continuação das narrativas.
Ao afirmar que o estudioso de folclore participa e observa ao
contrario de observar e participar, diríamos melhor hoje de
“vivência atenta e sistematizante”, o que quer dizer que o estudioso de folclore não inventa um objeto externo ao viver. Se
anda a cavalo, relata esse viver. Se é boiadeiro, ou tem um amigo boiadeiro, é essa conversa que é comunicada ao leitor ou ao
público. O nome “palestras” empregado pelo autor não lhe coloca em lugar privilegiado, num tablado, mas numa esquina de
rua, no banco de uma praça, no largo próximo a um rancho,
palestrando com quem quiser participar da palestra.
Resultado disso é que em qualquer lugar que o leitor se encontre, ele de torna também componente da palestra.
Primeiro exemplo: a primeira lenda para palestrar recebeu o
título de “A mãe d’água”. O autor se refere, logo no início acena
para um brincadeira de crianças com tições à mão para atrair
“vagalumes azuis” cantando:
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Vagalume, lume lume,
Teu pai sta lá,
Tua mãe sta cá,
Pereira de Souza!

Imediatamente, eu entro nessa palestra e canto:
Vagalume, lume lume,
Teu pai, tua mãe stá qui,
Vem tocá viola pra nós dançá!

Imediatamente, eu chamo para esta palestra nosso companheiro Luiz Trópia e pergunto:
- Quando criança, vocês aí no Bairro Santa Tereza viram e brincaram com vagalume?
E me ponho a pensar, será que alguma criança de hoje consegue
entrar nessa palestra? Já viu alguma vez um vagalume
pirilampando em meio a uma noite escura?

Manoel Ambrósio nos convida a palestrar. Salto agora para a página 235, quase no final do livro. Nele o autor narra o caso de um
“Matuto” que visita o Conselheiro Mata Machado nas dependências da Fábrica de Santa Bárbara. Entro nesta palestra para
me recordar de Aires da Mata Machado Filho. Obrigo-me a isto.
“Mas, porém, todavia” entro nessa palestra obrigando-me a relatar casos e mais casos de “dar manota”. O Conselheiro oferece
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aposentos ao matuto que não sabe como se comportar num
ambiente nobre. Retira todas as cobertas e lençóis da cama para
poder dormir. Juntamente com Aires, entra na palestra o professor Edgar Godói da Mata Machado. Ouvi este caso: Edgar ofereceu para Geraldo Araújo Fernandes – conhecido como Geraldo
Boi na Faculdade de Filosofia da UFMG e inspirador de O grande
mentecapto de Fernando Sabino - um cômodo de sua residência
para moradia. Geraldo aí se instalou por algum tempo. Depois,
desapareceu sem dar mais notícia. Certo dia, o professor Edgar
encontrou o Geraldo e perguntou:
- Por onde você anda? Desapareceu de minha casa sem dar mais
notícia.
E Geraldo, com aquele português castiço que era sua marca.
- Ilustre professor, eu não poderia mais permanecer nas instalações que me foram tão gentilmente cedidas. A sua camareira se
esqueceu e trocar as roupas de minha cama.
Palestrar com Manoel Ambrósio é uma prenda. Não foi a toa que
três professores universitários com formações tão diversificadas
se encantaram com essa obra.
Fico aqui pensando. Quem não adquiri-la está perdendo uma
das maiores criações literárias e de estudo do folclore que Minas deu à luz.

Plano da Obra.
Brasil Interior se apresenta em três partes compostas de dois
volumes na edição original.
Primeira parte. Palestras populares. Lendas. P. 11 - 76
São apresentadas 11 lendas assim dispostas:
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1. A Mãe d’Água – p. 11 -19
2. O Lobishomem – p. 21 – 30
3. A Onça – Borges – p. 31 – 50
4. A mulla sem cabeça. P. 51 – 54
5. O carro que canta. P. 55 – 60
6. O menino dourado. P. 61 – 62
7. O caboclo dágua. P. 63.
8. A Zellação. P. 65 – 66
9. Audiência d capeta – p. 67 – 72
10. O bicho-homem – p. 73 – 74
11. Caapora – p. 75.
Segunda parte. Palestras populares. Narrativas. – p. 77 - -139
São apresentados treze casos acontecidos>
1. O Tres Bundas – p. 77 – 81
2. Paz e sacrilégio. P. 83 – 86.
3. Paulo de Santo Antonio. P. 87 -95
4. Dom Juan. P. 97 – 101
5. O Corrêinha. P. 103 – 105.
6. Rogerio e Raimundo Pistom. P. 107 -111.
7. Rei do Rosario. P. 113 – 116.
8. O Arengueiro. P. 117 – 118.
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9. A carga de sebo. P. 119 – 121.
10.

O Gorutubano. – p. 123 -126.

11.

A briga. – p. 127 – 128.

12.

O Cacimbão. – p.129 – 136.

13.

Os cães. – p. 137 – 139

Segundo Volume. P. 141 -247
Composto de 15 casos.
1. O Curador. - Personagens –p. 141 - 151
2. Um mysterio. – p. 153 - 161
3. O Capão do Levinio. – p. 163 – 167
4. A grinalda. – p. 169 – 172
5. Os queijos. – p. 173 – 177
6. Páos d’água. – p. 179 – 183
7. O Desmamado – p. 185 – 188
8. Casamento a Facão. – p. 189 – 195
9. A Pauta – p. 197 – 205
10.

Os diamantes do Tejuco. – p. 207 – 211

11.

A filha do general emboaba. – p. 213 – 219

12.

Seu Thomé. – p. 221 –232

13.

O Thesouro – p. 233 –234
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14.

O Matuto. – p. 235 – 240

15.

O Enterro. – p. 241 – 247.

Dos encantos e das estórias de um Brasil Interior
Carlos Ceza de Carvalho1
Ramiro Esdras Carneiro Batista2
Ros’elles Magalhães Felício3

A obra Brasil Interior - Palestras Populares Folk-lore das margens
do São Francisco, do professor, jornalista, historiador, poeta,
prosador, idealista, folclorista Manoel Ambrósio Alves de Oliveira, foi originalmente escrita em 1912; mas só em 1934 foi
dada a conhecer, graças a amizade do autor com o compadre e
também professor Nelson Benjamim Monção.
Adequada aos protocolos editoriais vigentes e com expressa
autorização da família do autor, Brasil Interior ressurge tal qual
foi escrita em 1912 (Editora Unimontes, 2015), uma vez que os
organizadores da obra e a família de Manoel Ambrósio decidiram manter o registro de uma época em que os escritores ora se
orientavam pela fonética - e traziam marcas da fala para a escrita
- ora pela etimologia, buscando na origem da palavra justificativa para tal registro.
Em Brasil Interior, esse registro mostra-se intencional. É que
Manoel Ambrósio ora fala ora passa a palavra aos seus personagens, conforme observou Cosme Damião da Silva em O discurso
indireto livre de Manoel Ambrósio em Brasil Interior. Quando o
autor fala percebemos a erudição, a concordância, o conhecimento das letras, a palavra do narrador. Quando a palavra é dada
aos personagens – Sá Francolina, Sá Lunarda, o véio Ciryáco, a
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Joaquina Imperial, o Paulo de Santo Antonio e tantos outros, o
que se percebe é a tentativa de transcrever para a escrita a fala
dos pescadores, dos vazanteiros, dos ribeirinhos, do povo da
beira do Paranapetinga.
A linguagem empregada por Manoel Ambrósio nos contos, lendas e narrativas de Brasil Interior permitem antever um registro
dos falares ribeirinhos que antecede a Guimarães Rosa. Termos
como resmelengue, ingrizia, mamparra e tantos outros
registrados em muitas publicações roseanas já se faziam perceber em Brasil Interior. Afinal, não tiveram os dois, cada um a seu
tempo, a mesma engenhosidade de cunhar os termos e expressões populares tão característicos dos ribeirinhos, catrumanos e
geraizeiros?
Francisco de Vasconcelos(1974) na obra O Folclorista Manoel
Ambrósio ressalta que o mestre barranqueiro “mesmo nas suas
longinquas barrancas, deu alguns passos a mais que seus contemporâneos, porque teve a preocupação de grafar as palavras
segundo a pronúncia popular da região...”.(VASCONCELOS, 1974,
p.109)
Em Brasil Interior, as lendas, contos e narrativas se sucedem numa
profusão de imagens, cores, sons, sabores divididos em dois
volumes curiosamente contidos num só. Nesta plasticidade, mais
dourado é o pente da Mãe d’água, mais cheiroso é o pirão de
Dona Miquelina - feito de curvina seca e gorda - mais saborosos
são o queijo e as crueiras de mandioca devoradas às escondidas
por Rimuardo e o remeiro Seu Thomé. As mulas sem cabeça se
multiplicam, e o caboclo d’água toma a proporção de um gigante
descomunal.
A descrição das gentes do povo revela figuras caricatas encontradas em tantas outras culturas: o fanfarrão Paulo de Santo Antônio, o bandido Três-Bundas, o curandeiro Mané da Quina, o
sovina Primo V ieira, o religioso Seu Patúrnio, a rezadeira
Demétria. E, ainda, o matuto visitante do casarão do Cunselheiro
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Aires da Mata Machado, o vingador Manoel Nunes Vianna, a
inconfidente Maria da Cruz que ao mesmo tempo que se revelam ficcionais, remontam o leitor a fatos e pessoas reais da história das minas e dos gerais.
Impossível traduzir os encantos de Brasil Interior. Tal feito ficará
a cargo daqueles que aceitarem o convite à leitura dessa obra
genial, de um homem de hábitos simples e talvez por isso genial, que na observação do modus vivendi dos seus contemporâneos ribeirinhos soube traduzir a alma de um povo que ainda
hoje pode ser provocado, segundo o próprio autor, pela endêmica
mania dos thesouros enterrados só para saber do gosto até onde
podem chegar as phantasias populares do sertão.
Notas

Professor, Bibliotecário Unimontes
– IFNMG carlosceza@hotmail.com
2
Professor UNIFAP jjesdras@bol.com.br
3
Professora Unimontes rosmfelicio@yahoo.com.br
1
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Ficha da obra: GOMES, Lindolfo. Contos Populares
Brasileiros.. São Paulo: Cia Melhoramentos, 1948. 256 páginas.
2. Ed. [1ª edição 1931 [Acervo de José Moreira de Souza,
disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão
Mineira de Folclore; também disponível no site
https://arrow.latrobe.edu.au/store/3/4/5/6/8/public/
B16533033.pdf]

Informações relevantes sobre o autor
Lindolfo Eduardo Gomes nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, no dia 12 de março de 1875 e faleceu no Rio de Janeiro,
em 15 de maio de 1953. Foi contista, ensaísta, folclorista,
inspetor de ensino, jornalista, poeta, professor, prosador e
teatrólogo.
Pertenceu a Academia Brasileira de Filologia, Academia Mineira de Letras, Academia Carioca de Letras e Sociedade dos
Homens de Letras do Brasil. Publicou diversos títulos e inúmeros artigos na imprensa fluminense e mineira.
Lindolfo Gomes morou quando criança em Resende, RJ, até
os 19 anos quando mudou para Juiz de Fora, MG. Foi sepultado em Juiz de Fora, MG, onde passou grande parte da sua
vida profissional tendo redigido para os jornais O Pharol, Jornal do Commercio, Diário do Povo, Diário Mercantil,
revista Marília, entre outros órgãos.
Entre as obras publicadas: Folclore e Tradições do Brasil
(1915); Contos Populares Brasileiros (1918); Nihil novi
(1927). [ Fonte: Wikipédia.]
Na reunião de fundação da Comissão Mineira de Folclore, no
dia 19 de fevereiro de 1948, uma das primeiras decisões foi
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de examinar a apreciar um estudo de Lindolfo Gomes sobre
as origens populares do Maxixe. Lindolfo Gomes se constituiu, portanto, como símbolo dos estudos de Folclore em Minas juntamente com Manoel Ambrósio, homenageado na
mesma oportunidade.
Importa fixar que Aires da Mata Machado Filho afirmou ao
apresenta-lo em conferência proferida no II Seminário de Estudos Mineiros;
“... Lindolfo Gomes (...) distingue-se como acabado
folclorista, na erudição, no gosto da pesquisa de campo e na capacidade para exegese e a comparação.
Nascido embora em Guaratinguetá, publicou e escreveu mineiramente. Em Minas viveu quase todos os
anos de sua vida, notadamente em Juiz de Fora. (...)
Em Folclore é chefe de escola. [1956, p. 216]
Teria sido esse apego ao Folclore que lhe teria valido pagar o
mico de ser rejeitado pela Academia Brasileira de Letras no
dia 28 de outubro de 1937?
“Vivia em Juiz de Fora um velho poeta, nascido em
1875, no tempo do Império. Era o Lindolfo Gomes, autor
também de ensaios, romances e estudos de folclore.
Pois bem, os três “imortais” acima citados [Olegário
Mariano, Afrânio Peixoto e Gustavo Barroso] pediram
para ele se candidatar à Academia. Tratava-se de um
convite oficial: Lindolfo seria eleito por unanimidade.
O velho poeta tomou o trem em Juiz de Fora, desceu
no Rio de Janeiro e ali, na capital da República, visitou todos os acadêmicos. Sentindo-se grato, certo de
que já pusera o pé na Casa de Machado de Assis, ofe175

receu os seus livros aos “imortais”, o poemeto Folha
Morta, o romance Mortalha, os Contos Populares, a
Monografia sobre Folclore Brasileiro, além de vários
outros.
Feliz, risonho, talvez ouvindo as músicas angelicais
do Paraíso, o velho poeta ficou aguardando o glorioso
dia da eleição, sem saber que Osvaldo Orico, auxiliado pela linda esposa, havia feito pelos bastidores, na
penumbra, um maquiavélico trabalho de aliciamento.
Aberta a urna, no dia 28 de outubro de 1937, apurados os votos, todos se entreolharam, surpresos e constrangidos. Lindolfo Gomes fora derrotado! Pairou no
ar um silêncio aflitivo, perturbador. (...)
Sentado no fundo da sala, Gustavo Barroso levantouse e gritou:
- Senhor Presidente, peço demissão da Academia!” p.
202
[A Academia do Fardão e da Confusão: a Academia
Brasileira de Letras e os seus “Imortais” mortais.
Fernando Jorge, 2000. P-202 a 205...]

Luiz da Câmara Cascudo se refere a Lindolfo Gomes com estas palavras: “A maioria de seus estudos folclóricos continua
esparsa em jornais e revistas merecendo reunião em volumes como trabalhos esplêndidos de pesquisa erudita, honesta
e modelar.” [Antologia do Folclore Brasileiro, Volume 2. Global Editora]
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Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
Contos Populares Brasileiros é novo título dado pelo autor à
obra Contos Populares, cuja primeira edição é de 1918. De
fato, a obra mereceria um subtítulo: “recolhidos em Minas
Gerais”. Com o selo da Edições Melhoramentos informa-se
que a primeira edição é de 1931, mas o autor informa que a
edição do ano de 1948 é a terceira. A segunda edição – terceira para o autor – é precedida de duas seções explicativas:
“Algumas Palavras” – p. 7 – 8 – onde o autor informa a trajetória da consolidação dos estudos de folclore no Brasil até o
mês de fevereiro de 1948 em que data a redação. Apesar de
fixar essa data, o autor não comenta a fundação da “Comissão Nacional de Folclore” acontecida em novembro de 1947,
nem se refere à criação da Comissão Mineira de Folclore oportunidade em que seu nome foi mencionado com todos os louvores. A segunda seção tem o título de “Introdução às Edições Anteriores” – p. 9 – 14. Nessa parte o autor transcreve
a introdução à edição de 1918 e em segunda subseção, o
texto que se apresenta para a edição de 1931, finaliza com o
plano da obra : “A presente obra sai em dois volumes, tal a
extensão do material novo que recolhemos da tradição oral,
depois da 1ª edição, de 1918. O primeiro é constituído de
contos episódicos, cíclicos e sentenciosos e o segundo de
narrativas maravilhosas e lendárias, seguidas de cantigas de
adormecer.” P. 14. Esta é também a ordem da edição de 1948
agrupada em volume único. Há ainda uma informação importantíssima. O autor, embora intitule “contos Folclóricos” não
faz referência a Willian John Thoms mas à matriz romântica
alemã: “Volksmarchen”.
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Destaques das divisões
Algumas Palavras – p. 7 – 8
Neste prefácio à edição de 1948, além de informar a oportunidade da edição, o autor oferece informações importantes
para o momento dos estudos de Folclore no Brasil e a lista de
autores, obras e momentos de consolidação desses estudos.
Devemos ainda salientar que, depois da 2ª edição,
algumas coletâneas de contos populares vieram a
lume, sendo mais recentes as dos “Contos Populares
tradicionais do Brasil”, “Lendas do Brasil”! (...) dados
a estampa com eruditos comentários, classificações,
confrontos e observações originais, pelo consagrado
etnógrafo prof. Luís da Câmara Cascudo.
O estudo das tradições e, em geral, do folclore nacional, parece ter enveredado por uma trajetória de intensas atividades, haja vista o próximo Congresso da
Federação das Academias a realizar-se na cidade de
Salvador, e em cujas teses se incluem relevantes temas referentes a assuntos folclóricos ou etnográficos.
P7
Merece atenção o registro às obras de Câmara Cascudo e ao
que Lindolfo chama de Congresso da Federação das Academias que seria realizado na cidade de Salvador na Bahia. Com
efeito, no ano de 1948, celebrou-se o IV Centenário da Cidade de Salvador. Entre as celebrações realizou-se um Congresso promovido pelo Instituto Histórico e Geográfico tanto na
Bahia, quanto no Rio de Janeiro. Consta dos registros desses
congressos a apresentação de comunicações sob a epígrafe
de etnografia.É interessante que, na obra de Edison Carneiro
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A Cidade do Salvador 1549, esse autor faça o seguinte reparo
à celebração do Centenário,: “impõe-se a retirada das placas comemorativas do IV Centenário, que, baseadas numa
planta posterior, tentam perpetuar uma Cidade que Tomé de
Souza não conheceu”[p. 135. Cidade do Salvador 1549. Rio
de Janeiro,; Civilização Brasileiro: INL, 2.ed. 1980]
Ainda neste prefácio, o autor fornece informações preciosas
sobre os estudos de Folclore:
Na Academia Brasileira de Filologia, na Academia Brasileira de Letras, na Academia Carioca e em outros
institutos culturais desta Capital, de S. Paulo, de Minas e de alguns Estados, o folclore tem sido assunto
de especial predileção, sobretudo na Sociedade de
Folclore do Rio de Janeiro que, há anos fundada pelos
consagrados etnógrafos Joaquim Ribeiro, Correia de
Azevedo, Mário de Andrade, Renato de Almeida, Sílvio Julio, Mariza Lira, Leonor Posada, Basílio Magalhães, Jacques Raimundo e outros, cujos nomes não
temos no momento em memória, aos quais se juntaram muitos elementos de reconhecido mérito e projeção, prossegue em sábias e constantes atividades ,
tendo ultimamente reeleito sua diretoria e constituído uma comissão de técnicos, na qual foi incluído nosso
modesto nome. P. 7 – 8.
Cabe aqui a pergunta: Comissão Nacional de Folclore seria
continuidade da Sociedade de Folclore? Vale dialogar aqui
com a obra de Luís Rodolfo Vilhena, Projeto e Missão. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998.
Em seguida,Lindolfo enumera os autores que já publicaram
sobre o assunto:como “consagrados folcloristas: Afonso
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Arinos de Melo Franco, Luís da Câmara Cascudo, Artur Ramos, Nina Rodrigues, Gilberto Freire, Amadeu Amaral,
Rodrigues de Carvalho, Pereira da Costa, Cecília Meireles,
Cândido Jucá (filho), O. Martins de Oliveira, Aires da Mata
Machado Filho, Nelson de Sena, Othon Costa, Valdomiro
Silveira, Augusto de Lima Júnior, Simões Lopes Neto, Antônio
Osmar Gomes, Edgard Cavalheiro, Almiro Rolmes Barbosa,
Edson Carneiro, Sebastião Almeida Oliveira e Flausino
Rodrigues do Vale. P. 8 E finalisa a apresentação de 1948
com estas palavras:
E assim vai-se transformando em vitoriosa realidade
o belo sonho de Sílvio Romero e João Ribeiro, os máximos iniciadores dos estudos folclóricos em nosso
país, sob orientação científica e indispensável sistematização. P. 8.
Introdução às Edições Anteriores p. 9 – 14.
Um dos maiores méritos do autor ao registrar os “prefácios”
de edições anteriores de sua obra é de informar aos leitores
os estudiosos que o precederam. Quanto à publicação de
1918, Lindolfo enumera Sílvio Romero, Adolfo Coelho, Miss
Sara Byant dos Estados Unidos, Basset na França. Refere-se
ainda aos Contos da Carochinha e da Baratinha, sem citar o
conhecido autor, Figueiredo Pimentel, e lembra os Irmãos
Grimm da Alemanha, Perrault e Pitré na França, insinua sem
citar autores italianos e enumera os da Espanha: Milá, Marin
e Caballero. De Portugal são registrados Teófilo Braga, novamente, Adolfo Coelho, e Leite de Vasconcelos. No Brasil,
Lindolfo destaca Couto de Magalhães para comentar que
lendas indígenas encontradas por esse indigenistas têm origem externa às tribos em que se encontraram para registro.
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Ao cobrir o período de 1918 a 1931, o autor enumera e comenta obras e autores cuja produção tem a ver com o tema
de seus estudos. O primeiro citado e comentado é João Ribeiro.
As sábias conferências folclóricas de nosso erudito
João Ribeiro apareceram em volume (1919), constituindo-se definitivamente o que de melhor se há publicado no Brasil sobre folclorismo científico, assunto
este, sob este aspecto, ninguém ainda já havia tratado em nosso país. É, portanto, esse o livro clássico do
folclorismo nacional, sem a menor dúvida e sem a
mais leve sombra de lisonja. P. 11.
Em seguida são enumeradas obras de Básilio de Magalhães,
O Folclore no Brasil; João do Norte (Gustavo Barroso), autor
de “O Sertão e o Mundo” de 1923 e “Através dos Folclores”;
Cornélio Pires, “Conversas ao pé do fogo” de 1924 e “Meu
samburá” de 1928; Leonardo Mota: “Sertão Alegre” e “No
tempo do Lampião”. Lourenço Filho – o iniciador da Escola
Nova – “O Joazeiro do Padre Cícero”. De 1929, o autor destaca a tese de concurso à cadeira de literatura da Escola Normal do Rio de Janeiro: “Mitos Ameríndios, sobre sobrevivências na Tradição e na Literatura” de Osvaldo Orico.
Por último, Lindolfo discorre “modestamente” pela honra de
ter sido o prefaciador da obra “A Tradição e as Lendas ( Folclore)”.
Mas, estudos, sob todos os pontos de vista
valiosíssimos, escudados em orientação moderna, por
vezes original, solidamente científicas, são os que
constituem o magistral livro de Joaquim Ribeiro, A Tradição e as Lendas (folclore), laureado pela Academia
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Brasileira de Letras, mas deslustrado com prefácio
nosso. P. 12.
Citam-se ainda os nomes de Gustavo Barroso, Carlos Góis,
Afrânio Peixoto, Rodrigues de Carvalho, Leonardo Mota e
Amadeu Amaral.
As palavras finais merecem registro por terem sido publicadas
em 1931:
Mas, força é reconhecer que os estudos etnográficos,
nos quais João Ribeiro – devemos sempre repeti-lo –
se tem revelado a máxima autoridade, vão
auspiciosamente progredindo, a despeito da não existência de um museu etnográfico, de uma associação
de estudiosos da folclore , enfim de etnografia que
centralizassem todas as atividades e todas as competências em torno desses problemas que só os céticos e os ignorantes supõem não serem
transcendentais, no domínio da cultura nacional. P.
14.
Primeira parte: Contos Populares – Episódicos Cíclicos e
Sentenciosos – p. 15 – 114
Seção 1. “As Histórias” p. 15 – 19
Nesta seção, o autor se dedica a mostrar a estrutura narrativa dos contos populares. Onde se conta, como se conta e
com termina.
Seção 2. “Quem tem asa para que quer casa?” – p. 19-20
Conto popular recolhido em São Pedro do Pequeri. [Este conto foi utilizado num manual de alfabetização para adultos nos
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anos cinquenta. Eu o conheci em 1950 em Gouveia como
primeira lição de leitura com o título de: “Dom Urubu”]
Seção 3. “Atrás de mim virá quem bom me fará?” – p. 2122
Recolhido em São João Del Rei. Narra a história de uma criança sem pai cuja mãe não dá conta de impor princípios
morais: “Permita Deus que o mundo não seje quem te há de
ensinar.”
[Note-se o cuidado do autor de preservar a sintaxe popular
na conjugação de verbos e na colocação pronominal. Lembre-se que Lindolfo é membro da Academia Brasileira de
Filologia.]
Seção 4. “Explicação galhofeira” – p.22-23
Narrado ao autor por um caixeiro viajante.
Narrativa que explica porque as nuvens se movem.
Seção 5. “A mulher da tesourinha” – p. 23-24
O autor esclarece que esse conto já foi registrado em diferentes lugares e lhe atribui âmbito internacional.
Narra o caso de teimosia da mulher.
Seção 6. “Espírito de contradição” – p. 24
Informa que o conto é narrado em Portugal e em todos os
estados do Brasil.
Trata-se de uma mulher teimosa e cheia de contradições. O
caso é que se ela afogou-se num rio foi infrutífero procurá-la
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pela correnteza, ao invés de descer rio abaixo, ela teria subido rio acima.
Seção 7. “Ciclo do preguiçoso” – p.25 -26
Seção 7.1. “João Preguiçoso” – p.25
Recolhido no arraial da Chácara, município de Juiz de Fora
É o caso de um preguiçoso dado com morto.
[Eu ouvi este mesmo conto em Gouveia MG, minha terra natal. Em Gouveia o conto termina assim: Quando eu era vivo,
eu passava por aqui. Agora que tou morto, passem comigo
por onde quiser.]
Seção 7.2. “O avarento” – p.26
Recolhido na cidade de Pomba MG.
É o mesmo caso com a variante de que o “defunto” era muito
rico mas não aceita ser curado.
Seção 8. “O caso do Chernoviz” – p.27-29
O Autor informa que foi recolhido em Minas, mas admite ser
conhecido em outros estados.
É o caso de uma pessoa que somente lê Chernoviz e permanece totalmente desatualizado do mundo.
Seção 9.. “O sim e o não” – p.29 - 31
Recolhido em Juiz de Fora.
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Narra casos de a pessoa ter aprendido a somente dizer sim.
Em outro de somente dizer não. É claro que em dado momento o sim vale como não.
Seção 10. “O que há de ser” – p.31-34
Recolhido em Maria da Fé.
Narra o caso de uma moça obrigada a se casar com um velho.
Seção 11. “Bem te vi” – p.34-35
Recolhido em Alto Rio Doce
É o caso de um homem imigrante que imaginou que o passarinho o vigiava. “Se vem me biste, cala o vico”.
[Em minha terra isto corria como anedota de português. ]
Seção 12. “Casamento da Raposa” – p.35-36
Recolhido em Coronel Pacheco – Juiz de Fora – no ano de
1894
É a explicação do Sol e Chuva na mesma hora.
Seção 13. “O vaivém.” – p.37
Recolhido em Carangola
Caso de um carapina que tinha um serrote de nome vaivém e
que o vizinho pediu emprestado..
Seção 14. “Lição do pajem.” – p.38-39
Recolhido em Serraria MG
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Caso de um pajem, negro velho, que leva um menino para a
escola.
Seção 15. “Casar é bom, mas não casar é melhor.” – p.40
Recolhido em Piau, Rio Novo MG
Conselho de velho.
Seção 16. “A falta de fubá.” – p.40 - 41
Recolhido em Lima Duarte
Caso sobre o que provoca a falta. Causas externa e causas
internas. Diagnóstico de capiau.
Seção 17. “”Perna Fina”, “Barriga Grande” e “Boca Pequena.” – p.41 - 42
Recolhido em Palmira
Caso de crianças com esses apelidos que vão colher pêssegos.
Seção 18. “O pulo do gato.” – p.42-43
Recolhido em Juiz de Fora – o autor lembra uma variante narrada por Sílvio Romero.
É o caso da onça que quer aprender a pular com o gato.
Seção 19. “Os onze pauzinhos.” – p.43 - 44
Recolhido em Cataguases
Conta o recurso de uma mãe para saber qual dos onze filhos
havia cortado o limoeiro de estimação.
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Seção 20. “A lição do filho.” – p.44 - 45
Recolhido em – não informa, mas comenta que circula no
Brasil e em Portugal.
Caso de uma mãe que mimava o filho e justificava tudo que
ele fazia. Tornou-se ladrão e foi condenado à forca. No momento final ele se abraça à mãe e lhe arranca o nariz com
uma dentada. [O autor não informa, mas tive conhecimento
desta narrativa a partir de missionários narrada como “caso
edificante].”
Seção 21. “Por que os galos cantam de madrugada.” – p.46
- 48
Recolhido em – não informa, mas dá conhecimento de outra
variação do mesmo conto.
Narra a festa dada pelo leão, na qual o galo perde a hora e é
condenado a cantar em horas determinadas.
Seção 22. “Ciclo do Coelho e a Onça.” – p.48 - 54
Seção 22.1. “A caixa de música.” – p.48 - 50
Recolhido em Cedofeita, Juiz de Fora
O coelho engana a onça oferecendo-lhe uma caixa de
marimbondos.
Seção 22.2. “A história do queijo.” – p.50 - 52
Recolhido em São João Del Rei.
O coelho engana a onça na combinação de comprarem um
queijo em parceria.
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Seção 22.3. “O coelho barbeiro.” – p.52 - 54
Recolhido em – não informa, mas comenta a ampla área em
que circula contos do coelho e da onça. Lembra outro conto
já narrado e não reproduzido em que o coelh faz da onça seu
cavalo.
Narra o caso em que a onça aceita ser penteada pelo coelho.
Ele, para tal, exige que ela se deixe amarrar.
Seção 23. “O amigo da onça.” – p.54 - 56
Recolhido em – o autor reserva mais de uma página de notas
sobre as diferentes versões desse conto que circula em Minas Gerais. Entre eles o mais conhecido: “Você é mais amigo
da onça do que meu”.
Narra conversa do lobo com a onça em que revela que o mais
perigoso e mais valente dos bichos era o “bicho-homem”.
Seção 24. “O mau marido.” – p.57 - 61
Recolhido em Lima Duarte
Narra o caso de uma moça que se casou com um rapaz malvado contra a vontade dos pais.
Seção 25. “O bicho Pondê.” – p.61 - 63
Recolhido em – Juiz de Fora – A compreensão do nome
“Pondê” ou “´ponguê” merece uma nota bem longa da parte
do autor. Entende que o conto tem origem africana-mestiça.
[eu brinquei muito com este conto em minha infância, especialmente com o canto da menina.]
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É o caso de uma menina que é aprisionada pelo Bicho Pondê
e pede socorro cantando na porta da madrinha, da irmãzinha,
da avozinha e, finalmente, da mãezinha que a acolhe. Vejam
o canto da menina:
Me abre a porta,
Candombe-serê,
Minha madrinha,
Candombe-serê,
Que o bicho Pondê,
Candombe-serê,
Quer me comer,
Camdombe-serê

E a madrinha respondeu:
Não te abro a porta,
Camdombe-serê
Minha afilhadinha,
Camdombe-serê
Eu bem te dizia,
Camdombe-serê
Que o bicho Pondê
Te havia de comer.

E assim por diante até que chega á casa da mãezinha.
[Merece atenção para a métrica da cantiga de
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peditório da menina e o ritmo do Candombe-serê –
breve—longo-breve-breve-longo.]

Seção 26. “Ciclo do “Pai João”.” – p.63 - 69
Sobre o Ciclo de Pai João, consulte-se também: RAMOS, Arthur.
O folclore negro do Brasil. São Paulo: Martins Fontes, 2007 –
primeira edição 1935. Capítulo IX “O Folclore de Pai João” p.
197 – 228.
Seção 26. 1 “A pedra de diamante”.” – p.63 - 65
Recolhido em – não informa, mas em nota à página 67 comenta que foram recolhidos em Minas Gerais
[Este conto do Pai João poderia se chamar “Conto do negro
ladino”. Com efeito, pela narrativa ele acontece em local em
que estudantes – seria Ouro Preto? – se utilizam de escravos
para pregar peças e exibir o contraste da ordem. Pai João
fala um português com sotaque africano – “baranco” em lugar de “branco”; “Pai João tá cum sideze mi réis na zumba”.
O conto é emblemático ainda por exibir a ampla fresta aberta na ordem na mineração, em especial de diamante, na qual
o encontro de uma pedra de valor rompe com a discriminação ao excitar a ambição.]
Eis o caso: Pai João servia de pajem a um grupo de estudantes. Pai João se gabava de somente fazer o que dava conta
de fazer. Os estudantes o desafiam para ver se era capaz de
ir à casa de um doutor muito rico e discriminador e almoçar
com ele. – Desafiar a ordem hierárquica. – Se fizesse e conseguisse ganharia uma gorjeta de dez mil réis. [Note-se que
mesmo na escravidão era possível remunerar o escravo, o
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que é uma contradição.] Pai João aceita e vai ter à casa do
doutor na hora do almoço. É mal recebido mas logo se
credencia.
- Eh, nhonhô, uma pedra de diamante dêste tamanho
quanto é que vale? E aponta para o bolso onde queria
embromar que tinha a dita pedra do tamanho de uma
laranja. P. 64.
O tratamento muda. Pai João é convidado a almoçar. Findo o
almoço, o doutor conduz Pai João ao escritório, ávido para
examinar a pedra e...
- Então, Pai João, que é da pedra?
-Eh! mê baranco, pedra...
-Sim, a pedra de diamante...
- Eh! mê baranco, Pai João não tem pedra de diamante nenhuma... Quem é Pai João pra possuí pedra de
diamante!...
- Pois você, negro do diabo, não disse que achou um
diamante?
- Ieu, mê baranco! Pai João não minte.
- Então, patife, por que é que perguntou – quanto vale
uma pedra de diamante dêste tamanho? ...
- Eh! mê baranco, ieu queria sabê que é pra quando
ieu achá zoutro, ziparcero e zibaranco não mim longra...
O doutor furioso correu com ele pela porta fora e o Pai
Joã foi ao encontro dos estudantes, que o esperavam
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na rua e fizeram uma grande flauta do caso pagandolhe os dez mil réis de gorjeta. [p.65]

Seção 26. 2 “Pai João e Mãe Maria”.” – p.65 - 66
Recolhido em – não informa
Narra a perda de identidade de Pai João, após ir à festa com
a esposa, beber e adormecer. Enquanto dormia, lhe cortaram
o cabelo e a barba.
Seção 26. 3"O que os outros não querem”.” – p.66 - 67
Recolhido em – não informa
Pai João passa a noite num pagode e ao retornar à casa vê a
esposa Mãe Maria toda triste. Resolve ir embora porque não
quer uma vida triste.
Seção 26. 4 “Pai João e a “Fritangada””.” – p.67 - 68
Recolhido em Chácara, Juiz de Fora
[Este conto eu ouvi em minha casa que diziam fora também
narrado pelo meu avô paterno. O desfecho era: O velho negro enumera: “Ovo frito, não sinhô. Cozido, não sinhô, mas,
fritangada, mio sinhô? Quantos me derem.”]
O conto narrado por Lindolfo tem o mesmo enredo. Um dono
de fazenda cria galinhas e quer uma pessoa de confiança
para cuidar delas. Pai João se credencia com respostas negativas a todas as possibilidades de uso de ovos.
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Seção 26. 5 “A Pai João e a sinhá moça”.” – p.69
Recolhido em Barbacena
Narra o caso de encanto da sinhá moça com Pai João. O pai
fica sabendo e se esconde nos galhos de uma mangueira onde
acontecia o encontro.
É um conto de negro boçal. No caso, ele vê o pai da moça,
tira o chapéu e pede a bênção. Obtém como resposta: “Deus
te abençoe, negro do diabo. E disparou o tiro na creca de Pai
João, que nem disse ai Jesus!
Seção 27. “Ciclo do diabo.” – p.69 - 75
Seção 27.1. “Nem o diabo as guarda.” – p.69 -71
Recolhido em Chácara, Juiz de Fora
Conta-se o caso de um marido que ia viajar e entregou a guarda da mulher aos cuidados do diabo. E o diabo não deu conta...
Seção 27.2. “Foi buscar lã e saiu tosquiado.” – p.71 -73
Recolhido em Sant’Ana do Deserto, município de Juiz de Fora.
É o caso de uma mulher que gastava tudo do marido. Em
pobreza ele sai em busca de recurso e se encontra com o
diabo pensando que era um santo. Faz pacto etc. Ao saber
que é o diabo, benze-se, o diabo desaparece e ele passa a
aconselhar todo mundo que benzam as mulheres que têm o
diabo no corpo;
Seção 27.3. “O diabo na garrafa.” – p.73 -75
Recolhido em Juiz de Fora
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É o caso de uma mulher que o marido pôs para ser vigiada
pelo diabo. Ela conseguiu que o diabo entrasse numa garrafa
e o prendeu com uma rolha lá dentro. Quando o marido
retornou ela recomendou que levasse a garrafa na igreja e
enchê-la de água benta. Ao fazer isto, ouviu um estouro e o
diabo fugiu.
Seção 28. “Os músicos prosas.” – p.75 - 76
Recolhido em “Ouvido de um senhor do Sul de Minas e de um
oficial da brigada mineira”.
Narra o encontro de dois músicos que se julgavam mais peritos que o outro na arte da música. Cada um conta proezas
impossíveis.
Seção 29. “Morreu mesmo.” – p.77 - 78
Recolhido em Juiz de Fora
É o caso de um moço que foi advertido pelo padre de que ele
estava cortando os galhos de uma árvore com risco de se
acidentar. Não deu ouvidos e veio ao chão com escada e galho e tudo. Pensou então que, se o padre previra o acontecimento, ele poderia adivinhar o dia de sua morte. Como brincadeira o padre lhe disse que, no dia em que sua montaria
zurrasse três vezes seguidas, ele morreria. Certa vez isto aconteceu e ele ficou inerte no chão até passarem pessoas que o
colocaram na padiola. Em determinado ponto os que o levavam se encontraram numa encruzilhada e passaram a discutir sobre o caminho a seguir. O “morto”, então disse qual o
caminho que seguia “quando era vivo”. Assustados com o
assombração, jogaram “morto” com padiola e tudo e ele
“morreu de verdade”.
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Seção 30. “A caixa de ouro.” – p.78 - 80
Recolhido em Chácara, Juiz de Fora
É o caso de um moço que se recolheu em casa e não saia
mais dizendo que “o que for meu às minhas mãos virá”. Os
amigos resolvem surpreendê-lo levando-lhe uma caixa de
marimbondos, porém ele, ao abrir, encontrou uma caixa cheia
de moedas e jóias.

Seção 31. “O Ciclo de Pedro Malazarte.” – p.80 - 97
Vale a pena, comparar a leitura desse autor com o capítulo V
da obra Carnaval, malandros e heróis de Roberto DaMata,[4
ed. Zahar, 1983] cujo título é “Pedro Malasartes e os Paradoxos da Malandragem.” Na página 213 dessa obra, DaMata
relata as fontes utilizadas, entre elas, Lindolfo Gomes.
Há uma referência importante a Pedro de Malas-Artes no
capítulo V da obra de Almeida Garrett como algo muito familiar. “E eu que, em pequeno, nunca ouvia contar história de
Pedro de Malas-Artes, que logo, em imaginação, lhe não pusesse a cena aqui perto!...”[ Viagens na minha terra. Lisboa,
Centralivros, 1997. Primeira edição, 1846]
DaMata se vale de Pedro Malasartes para explicar a “malandragem” dos brasileiros, mas, como se vê, é criação do imaginário ibérico e vale a pergunta que nos Rendeu a Revista
da Comissão Mineira de Folclore nº 30, cada povo, em cada
época inventa seus vigaristas.
Câmara Cascudo recupera seis contos de Pedro Malazarte
em Contos Populares do Brasil e se refere novamente a eles
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em versos na obra Vaqueiros e Cantadores. Fixa ainda a antiguidade dessas aventuras como legado ibérico e cita entre
outras referências o “Dom Gil das Calças Verdes de Tirso de
Molina, o mesmo autor de Don Juan.
Lindolfo apresenta 12 casos narrativos das aventuras de Pedro
Malazarte, mas a que eu melhor fixei e que não faz parte do
repertório de Lindolfo é a “Sopa de Pedras”. Tenho me valido
dela para compreender editais de políticas culturais para as
pequenas comunidades e as premiações de “mestres da cultura popular”
Seção 3.1.1 “De como Malazarte fez o urubu falar.” – p.80
- 83
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Relato da herança deixada pelo pai de Pedro: “uma bandeira
da porta”. Com ela Pedro saiu pelo mundo e capturou um urubu. Usou o urubu após descobrir segredos de uma senhora
que iludia o marido, dizendo que o urubu revelava segredos
da casa.
Seção 31.2. “De como Malazarte vendeu o urubu.” – p.83 85
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Relata o encanto de que foi possuído o dono da casa, o qual
se interessou pela compra do urubu.
Seção 31.3. “De como Malazarte fingiu que se matava.” –
p. 85
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
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Ao deixar a casa em que vendera o urubu, Pedro se encontra
com um rebanho de carneiros. O dono deles sai em perseguição de Pedro. No caminho ele se encontra com uma lavadeira e suspeita que o perseguidor irá perguntar pelo rumo que
tomou. Enganou a mulher ao fingir que se matava tendo matado um carneiro e ela informa ao perseguidor o acontecido
como se fosse verdade.
Seção 31.4. “De como Malazarte passa adiante a
carneirada.” – p.86
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Pedro troca o rebanho de carneiros pelos capados de um dono
que os ia vender na feira.
Seção 31.5. “De como Malazarte rouba as joias de uma
família.” – p.86 - 87
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Pedro continua sua jornada e após muitas aventuras amarra
as donas da casa de um fazendeiro, tira as joias que levavam
e prossegue viagem com a porcada do fazendeiro.
Seção 31.6. “De como Malazarte faz uma que parecia duas.”
– p.88 - 89
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Pedro pede pousada na casa de um juiz. O filho do juiz e
recebe e lhe oferece o quarto em que o juiz guardava as roupas. De madrugada Pedro quer esvaziar os intestinos e usa o
chapéu do juiz como penico e dá no pé.
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Seção 31.7. “De como Malazarte vende o cadáver da velha.” – p.89 - 90
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
A mãe de Pedro morreu e ele exigiu com herança o corpo da
mãe e um matungo velho. Pôs o corpo da mãe no cavalo e foi
ter a uma fazenda, pedindo pousada. De noite colocou o cadáver numa porta, o fazendeiro a abri-la fez o corpo cair e
Pedro cobrou indenização pela morte da mãe.
Seção 31.8. “De como Malazarte evitou que o mundo desabasse.” – p.90 - 91
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Pedro, surpreendido pelo dono de uma casa de estar urinando no muro inventa que está ali para escorar as paredes para
o mundo não desabar.
Seção 31.9. “De como Malazarte cozinha sem fogo.” – p.91
- 92
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Pedro engana os tropeiros ao garantir que tem uma panela
que cozinha sem precisar de fogão.
Seção 31.10. “De como Malazarte vendeu um passarinho.”
– p.92 - 94
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Pedro esconde os próprios excrementos com o chapéu e perguntado diz haver nele um pássaro cantador. Pedro vende o
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pássaro e pede para o comprador aguardá-lo que irá trazer a
gaiola.
Seção 31.11. “De como Pedro dá mingau a certa velha..” –
p.94 - 96
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Pedro e o irmão pedem pousada numa casa. De noite sentem
cheiro de sopa fervendo. Comem muito e Pedro resolve dar
sopa para a velha que dorme. De manhã, ela acorda toda
suja de sopa.
Seção 31.12. “De como Malazarte entrou no céu.” – p.96
- 97
Recolhido em Estação da Grama, Juiz de Fora
Pedro engana São Pedro e entra no céu de onde não se sai
mais.
Seção 32 – “ O macaco e a velha”. P. 97 -99
Recolhido em Limoeiro, hoje Goianá
Narra a história de uma dona que se vinga do macaco que lhe
aprontou uma. Ela cria um boneco de cera com um cacho de
banana e o macaco fica pregado no boneco. Mas o macaco
também se vinga. O autor tece em nota de rodapé longos
comentários sobre as origens e variantes desse conto.
Seção 33 – “ As do Sé Simplório”. P. 100 -101
Recolhido em – não informa, mas dá fontes em que passagens desse conto são narradas pelo Dr. Moreira de Azevedo
em outra obra.
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São várias anedotas em torno de um personagem de nome
Zé Simplório.
Seção 34 – “ A Morte”. P. 101 -102
Recolhido em – Não informa
Narra o caso de uma mulher que dizia sempre querer morrer
antes do marido. Este decide testar a sinceridade da mulher.
Seção 35 – “ O Pai de Deus”. P. 102 -103
Recolhido em – Não informa
Narra a história de um senhor que não deixava nada sem
explicação. Então foi desafiado a responder à pergunta:
“Quem fez Deus?”
Seção 36 – “ As três irmãs: a do anel, a dos sapatinhos e a
dos brincos”. P. 103 -104
Recolhido em – Não informa
Narra o caso de três irmãs que ganharam presentes e que
queriam mostrar para serem admirados em uma festa.
Seção 37 – “ As conversas de Mané Bocó”. P. 104 -105
Recolhido em – “corre em toda zona da Mata Mineira mas é
de origem lusitana”
Narra casos de um bobo obediente à mãe. Ela diz para ele se
referir à possível namorada palavras doces e ele; “açúcar,
melado, rapadura”. Pede para dizer coisas do Céu, e ele: “raio,
corisco, trovão, tempestade!!!...”
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Seção 38 – “ Saci pererê”. P. 105 -108
Recolhido em – Informa que a fonte é texto da “conferência
Culto das Tradições Nacionais feita pelo autor deste livro em
9 de março de 1914, em Juiz de Fora e publicada no Diário
Mercantil.” Reproduz em nota de rodapé, em duas páginas o
que foi publicado anteriormente.Note-se que é anterior à
pesquisa de Monteiro Lobato.
Narra as características e as peripécias do saci.
Seção 39 – “ O Roteiro do Padre Lourenço”. P. 108
Recolhido em – Carangola – da conta de que depois de publicar, o Ministro Edmundo Lins e Leonardo Mota publicaram
variantes do mesmo conto.
Narra que o vigário cansado de confessar as beatas. Como
recurso decidiu agendar as confissões por tipo de pecado em
dias específicos da semana. Assim, ficou livre delas.
Seção 40 – “ Se Deus quiser”. P. 109 - 110
Recolhido em – São José de Além Paraíba, contada por um
pescador.
Narra o caso de um marido que não se importava com Deus.
A mulher sempre acrescentava a suas decisões “Se Deus
quiser” até que ele aprendeu e a cada palavra que dizia acrescenta “Se Deus quiser”.
Seção 41 – “ Quem cai na dança, não se “alembra” de mais
nada””. P. 110 - 112
Recolhido em – Coronel Pacheco
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Narra o caso de um contingente de soldados numa roda de
danças de “cateretê” ferrado. O capitão envia cada um de
seus subalternos para trazer de volta o pelotão. Foi e não
voltou. Assim por diante, até que ele mesmo não tendo mais
a quem mandar foi em pessoa e... não voltou.
Seção 42 – “ A lógica do sertanejo”. P. 112
Recolhido em – Santa Rita da Glória
Narra o equívoco da saudação de um mascate espanhol a um
“capiau brabo”.
Seção 43 – “ Conselho de caboclo (trecho de uma conversa)”. P. 112 - 113
Recolhido em – não informa.
Conta conversa ouvida sobre afinação de viola e princípios
morais para corrigir as pessoas.
Seção 44 – “Ensinando o caminho”. P. 113 - 114
Recolhido em – Não informa
Narra como pediu ajuda a um caboclo para lhe ensinar o caminho que o levaria a um destino.

Segunda Parte – Narrativas Maravilhosas – p. 115
– 192
Seção 001 – Os três irmãos e a prima rica – p. 115 -118
Colhido em – viagem pela estrada de ferro Leopoldina, mas
circula também no Rio de Janeiro obtido em conversa com
uma senhora.
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Narra o caso de uma moça que se hospedou na casa de um
tio pobre que tinha três filhos. Eles se encantaram com a
prima. No dia da despedida cada um separadamente lhe confessou amor. E ela os pôs à prova de coragem. Nenhum passou na prova.
Seção 002 – Deus ajuda a quem trabalha. – p. 118 -121
Colhido em – Sabará
É o caso de um senhor que vivia na pobreza e queria esquecer tudo que vivia. Um ser sobrenatural o arrebata e lhe revela o poder do trabalho como recurso para esquecer a miséria.
Seção 003 – Amante de repolhos – p. 121 -127
Colhido em – arraial do Grama, distrito de Juiz de Fora
Narra o caso de dois compadres, um muito rico e outro muito
pobre. O filho do rico resolve deixar a casa do pai e é prendado de tudo e pensa em voltar mais rico ainda. Do mesmo
modo, o filho do compadre pobre pouco depois quer o mesmo. O filho do compadre rico é arrogante e vai ter a um castelo. Lá é condenado a comer repolho junto aos porcos. Já o
filho do compadre pobre chega também ao mesmo castelo e
acaba se casando com a filha do Rei.
Seção 004 – A caveira vingativa – p. 127 -129
Colhido em – Maria da Fé – em nota de rodapé, o autor ainda
reproduz versos desse conto popular corrente no Brasil. O
autor fixa também a narrativa a Dom Juan [de Tirso de Molina]
em “O Convidado de Pedra”.
Este conto merece amplo comentário e abre para inúmeras
pesquisas. O cerne dele é o respeito aos mortos. No caso,
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um senhor encontra uma caveira em baixo de uma árvore.O
homem achou graça e pôs-se a rir. Não mais parou de rir, até
que a mulher faz uma promessa, um anjo lhe aparece e ela
cuida de sepultar a caveira em local sagrado. Isto cura o
marido do mal do riso. [Nota-se que o dever de sepultar os
mortos é “Obra de Misericórdia” plenamente inserido no imaginário popular.]
Seção 005 – O grãozinho de milho – p. 130 -132
Colhido em – São João Del Rei
É o caso de uma rainha que tinha o desejo de ter um filho
mesmo que fosse um “grãozinho de Milho”. O desejo foi satisfeito por uma fada. Santo Antônio entra nessa história ao
converter o grão de milho num príncipe que se casa com uma
moça filha de fazendeira.
Seção 006 – O Moço que deixou de jogar – p. 132 -135
Colhido em – Alto do Rio Doce
É o caso de um moço que saia para jogar até que o diabo lhe
mostra as consequências do jogador – o inferno em labaredas.
Seção 007 – A moça e a vela – p. 135 -136
Colhido em – São João Del Rei
Esta é mais uma versão da “Procissão das Almas” No caso
narrado há uma moça que fica na janela até altas horas, desobedecendo as recomendações da mãe. [A versão que recebi em Gouveia, passei para meus filhos e meus filhos me
pediram para passar para meus netos, mantém a mesma estrutura narrativa, porém com mais pormenores. As almas saem
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em procissão sempre às segundas feiras. Saem da igreja pontualmente à meia noite ao som de dobre fúnebres na igreja
matriz e percorrem as ruas da cidade. Na versão de Gouveia,
a moça que recebe a vela tem de guardar o fêmur de um
defunto até a segunda feira seguinte. Na versão de São João
Del Rei o defunto retorna à duas da madrugada da mesma
noite para recolher o esqueleto completo do defunto.]
Seção 008 – A demanda dos ovos cozidos – p. 136 -138
Colhido em – distrito de Chácara, Juiz de Fora
É o caso de um moço muito pobre, pobre até a miséria, que
deixa a mulher em busca de trabalho. No caminho é servido
de ovos cozidos por uma velha e não tem como pagar. Após
trabalhar muito guarda todo o dinheiro para retornar à família e passa na casa da velha para pagar o que lhe deve. A
velha, vendo que ele tinha dinheiro exige o preço correspondente à reprodução do ovo. Isto vai ter à justiça. No dia da
audiência, o advogado chega atrasado. Inquirido pelo Juiz,
responde que estava semeando milho cozido e explica que a
velha estava cobrando a reprodução de ovos cozidos.
Seção 009 – O espelho, as botas e a vela– p. 138 -140
Colhido em – Rio Pardo
É o caso de uma moça pretendida por três irmãos. O pai
aconselha os irmãos a saírem pelo mundo para esquecerem
a paixão que os desunia. No caminho encontraram um leão
que lhes pediu socorro por ter um espinho numa das patas.
Foi socorrido e, com recompensa, o leão deu a um deles um
espelho mágico, um par de botas “de sete léguas” [o autor
não diz “sete léguas”] e uma vela que podia ressuscitar pessoas mortas. O que tinha o espelho olhou e viu a pretendente
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dos três morta. Imediatamente, todos entraram na bota e
retornaram. O que tinha a vela colocou-a nas mão da morta e
ela ressuscitou. Fica a pergunta: qual dos três deverá ser o
preferido?
Seção 010 – A cruz que venceu o diabo – p. 140 -142
Colhido em – Engenho Novo, Mar de Espanha
É o caso de um homem que vende a alma ao diabo em troca
de fortuna. O diabo aceita e lhe dá o prazo de seis anos para
viver vida regalada. No dia em que o diabo vem buscar a alma
contratada ele convence o dito cujo a levar sua mulher em
seu lugar. O diabo aceita, mas a mulher segue pelo caminho
rezando para as almas e quando chega na porta de igreja,
abre os braços. Quando o diabo olha para trás, não vê mais a
mulher, mas uma cruz. O diabo explode e desaparece.
Seção 011 – A lavadeira assombrada – p. 142 -143
Colhido em – Lima Duarte
É a história de uma lavadeira que vai equivocadamente lavar
roupa de madrugada. No caminho, encontra a igreja iluminada a cheia com um padre celebrando missa. Na saída pede a
uma das fiéis para lhe ajudar a colocar a bacia de roupa na
cabeça e descobre que são almas de pessoas falecidas. [em
Gouveia a narrativa se desdobra em dois contos. O primeiro
narra a história da beata que assiste à Missa das almas por
haver se equivocado com as horas “mortas”; o segundo caso
narra a história das lenheiras que resolvem descansar junto
à Cruz das Almas e visualizam figuras esguias junto à cruz.
Ao pedirem ajuda cada uma revela o motivo pelo qual morreram e a única que está em condição de ajudar é a alma da
defunta que morreu “de repente”.]
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Seção 012 – Três Deus fez – p. 143 -145
Colhido em – Palmira, narrado por um aluno do Grupo Escolar.
É o caso de três irmãos que saem de casa e chegam a uma
encruzilhada. Dois decidem se separar argumentando que
“Três o diabo fez”. O que defende que se mantenham juntos
diz “Três Deus fez”. Os que acreditam no poder do diabo
enfrentam situações adversas e são convencidos de que “Três
Deus fez”.
Seção 013 – O sapo encantado – p. 145 -146
Colhido em – Palma MG
É o caso de um moço que viu um sapo sofrendo embaixo de
uma pedra e retira a pedra. Algum tempo depois andando
pela estrada, o sapo o acompanha e lhe previne, não vá por
aí. Ele prossegue a caminhada é surpreendido por um salteador. No mesmo momento surge um guerreiro que o salva. Era
o sapo encantado.
Seção 014 – A moça feia e bonita – p. 146 -148
Colhido em – Rio Pardo
É o caso de uma moça que era feia durante o dia e bonita à
noite. O que a fazia encantadora à noite era um anel que
uma fada lhe dera com a condição de somente usá-lo à noite
até as 2 horas da madrugada. Como é que o encanto é quebrado? [leiam o obra]
Seção 015 – O velho que virou rapaz – p. 148 -149
Colhido em – Arraial do Rosário
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É o caso de uma moça que se casou com um velhinho que
podia ser avô dela. Arrependida procurou um feiticeiro que
colocou o velhinho no forno e saiu dele um rapaz. Esse rapaz
era viciado em jogo e bebedeira e ainda espancava a mulher.
Mais uma vez arrependida pediu ajuda a uma fada que converteu o moço em velho novamente e eles viveram felizes.
Seção 016 – Os três cisnes– p. 149 -154
Colhido em – o autor remete o enredo ao teatro de Gil Vicente
de 1502. O autor informa que publicou este conto pela primeira vez em 1895. [Note-se ainda que parte do enredo tem
a ver com a lenda grega da princesa que não ria.]
Narrativa da história de um príncipe que fora proibido pela
fada de se ver no espelho. Certo dia, ele se viu no espelho
dos olhos da princesa sua mulher e saiu voando transformado em cisne. A princesa ficou triste e nunca mais riu até que
um lenhador conseguiu colocá-la no caminho para desvendar o encanto.
Seção 017 – O veadinho encantado – p. 155 -160
Colhido em – publicado pela primeira vez em 1895
É o caso de uma escrava de nome Genoveva que tinha cuidado com os pobres. Genoveva era escrava da rainha e fazia
ciúmes à aia do palácio. Ela faz parte da história de um
veadinho que era um príncipe encantado com o qual ela se
casa no final da história. Em meio ao conto há cenas que
foram também atribuídas como milagres de Santa Izabel.
Seção 018 – As jarras de ouro – p. 160 -164
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Colhido em – o autor informa haver variante do mesmo conto
na România.
É o caso de uma senhora que tinha uma filha e uma enteada.
Como madrasta desprezava a enteada. O enredo se desenvolve em torno de uma mulher que pede ajuda e que furta
uma jarra de ouro. A enteada se dá bem e a filha da madrasta
se dá mal em meio ao mundo de encantamento.
Seção 019 – O Príncipe encantado – p. 164 -172
Colhido em – Congonhas do Campo de um romeiro de S. José
Del Rei.
É caso de encantamentos sucessivos. O primeiro é de uma
rainha que não tem filhos e que deseja engravidar-se e aceita até mesmo ser mãe de um porco. Nasce o filho porco. Chegado à vida adulta quer se casar. Em frente ao palácio mora a
costureira com três filhas. A primeira se casa com o príncipeporco e não aceita a condição e é degolada. O mesmo acontece com a segunda, até que a terceira, a mais nova, aceita a
condição do príncipe-porco e descobre o seu segredo e o revela à rainha. Esta rouba as vestes de porco do príncipe, mas
ele, então, se converte em marreco e sai voando. A moça
costureira sai pelo mundo em busca do marido transformado
em marreco e enfrente passo a passo cenas de encantamento até chegar ao reino dos espinhos. Ali, finalmente, após
inúmeras aventuras consegue converter o marreco no príncipe de verdade.
Seção 020 – História da Gata Borralheira– p. 172 -178
Colhido em – “Da tradição oral de Minas”
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Tem razão o autor de que “A Gata Borralheira” é da tradição
de Minas. O enredo é simples. Madrasta, enteada e filha da
madrasta. A enteada “Maria” vai à festa, encanta o príncipe,
perde o sapato e é descoberta como a bela que encanta o
príncipe e se casa com ele.
Seção 021 – Os cavalos mágicos – p. 178 -185
Colhido em – Arraial do Grama, Juiz de Fora
É o caso de três irmãos que deixam a casa do pai em busca
de fortuna. O mais velho e o do meio pedem dinheiro sem a
bênção. O mais novo pede somente a benção. Cada um, após
o outro se empregam num castelo em que a obrigação é impedir que cavalos comam a horta do castelo. Os dois primeiros não conseguem, mas o caçula, obtém de uma fada instrumentos que lhe permitem vigiar a hora e três cavalos encantados, um em cada noite, lhe oferecem um cabelo de uma
cauda instruindo que só recitar versos mágicos eles estarão
prontos. Há torneio no castelo do rei em uma cidade, cada
um dos três irmãos comparece. O mais novo cai nas graças
da princesa, vence o torneio e se casa com ela.

Seção 022 – A Bela e a Fera – p. 185 -188
Colhido em – Cataguases
É o conto do pai que tinha três filhas. Ele era rico e ficou
pobre. Resolveu deixar a casa em busca de recursos. Ao se
despedir das filhas, as duas primeiras pediram prendas valiosas, a última que era a Bela, pediu a bênção e desejou-lhe
boa viagem. Como o pai insistisse que pedisse alguma lembrança, ela sugeriu que lhe trouxesse a mais linda rosa que
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encontrasse. O pai foi, não foi bem sucedido, mas quando
retornava viu um castelo, entrou, foi bem servido. No dia seguinte, ao retornar, viu um lindo jardim, no qual colheu a mais
linda rosa. Nesse momento apareceu um monstro que exigiu
que desse a rosa à primeira pessoa que encontrasse em casa
e a trouxesse para viver no castelo. Quando chegou em casa
a primeira pessoa com quem se encontrou foi a filha mais
nova. Obrigou-se portanto, a levar a filha para residir no castelo da fera. E aí por diante.
Seção 023 – Os sete pares de sapato da princesa – p. 189 192
Colhido em – Ubá [Ouvi versão diferente deste conto em minha infância que foi narrado pelos meus ancestrais]
Com esta lenda, o autor encerra esta parte de “contos maravilhosos. [Eu ouvi, em Gouveia uma versão local cheia de
pormenores. Conto o que me sobra na memória. O Rei tinha
uma filha que gastava sete pares de sapatos todas as noites.
Intrigado publicou um edital no qual premiava o rapaz que
desvendasse esse segredo. Quem desvendasse se casaria
com a princesa. Caso contrário seria enforcado. Havia um pai
que tinha três filhos. O primeiro se dirigiu ao castelo, foi muito
bem tratado e lhe indicaram um quarto que ficava ao lado
dos aposentos da princesa. Chegou a noite, foi dormir. Eram
dez horas, a princesa se vestiu, guardou na mala seis pares
de sapato e se calçou com o sétimo. Foi aos aposentos do
moço e o encontrou dormindo a sono solto. Exclamou; “Este
já fede a defunto””. Retornou de madrugada e o encontrou
dormindo. No dia seguinte, como não soube revelar o trajeto
da princesa foi enforcado. Como o irmão mais velho não havia retornado, o do meio se pôs a caminho do castelo e aconteceu a mesma coisa. O mais moço pediu a benção do pai e
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partiu em direção ao castelo. No percurso se encontrou com
uma fada – Nossa Senhora – que lhe deu um manto que o
tornava invisível. Chegou ao castelo, teve o quarto indicado
e recolheu-se para dormir. Fingiu e a princesa, ao vê-lo, disse: “Este aí já tem cheiro de defunto.” Logo que a princesa
saiu, ele se vestiu com o manto invisível e a acompanhou.
Ela chegou a um lugar em que corria um rio de espinhos e
gritou: “Ô de lá! Pode passar?” e ouviu como resposta: “Pode
mais seu companheiro!”. Ela assustada, olhou para um lado
e para o outro, para a frente e para trás e não viu nada. Atravessou o rio de espinhos e, do outro lado, descalçou os sapatos e os trocou por um par novo. O moço invisível recolheu o
primeiro par de sapatos. Continuou a viagem e chegou às
margens de outro rio. Era um rio de sangue. Gritou: “Ô de lá!
Pode passar?” Resposta de uma voz: “Pode mais seu companheiro.” Novamente, ela se espanta: “Mas, que companheiro
é este?!” Atravessa o rio de sangue, descalça do segundo
sapato. O moço invisível o recolhe e acompanha. Chega às
margens de um rio de fogo e grita: “Ô de lá! Pode passar?”
Resposta de uma voz: “Pode mais seu companheiro.” Novamente, ela se espanta: “Mas, que companheiro é este?!” Atravessa o rio de fogo, descalça do segundo sapato. O moço
invisível o recolhe e acompanha. Chega a um grande castelo,
entra na sala de baile e dança a noite inteira com “capetinhas”.
Ela ia todas as noites ao inferno. Lá pelas duas horas da
madrugada ela se prepara para retornar. O moço invisível a
acompanha e recolhe os pares de sapato que trocados em
cada vez que atravessa os rios de fogo, de sangue e de espinhos. Atravessado o último rio, corre e se recolhe ao quarto
onde aparenta dormir. Na manhã seguinte, o rei reúne a corte, a princesa e o moço. A princesa o contempla com desprezo, mas sua fisionomia muda a cada apresentação de pares
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de sapatos. Ela desmaia e morre e o moço é coroado como
príncipe.]
A versão colhida por Lindolfo narra. A moça gastava sete pares de sapatos. O rei daria como prenda as mãos da filha
para quem desvendasse o mistério. Muitos já haviam tentado e morrido como punição. Joãozinho se oferece e se consagra a Nossa Senhora e vai à aventura. Finge dormir e descobre que a princesa tem um baú no qual se esconde um
capetinha. No percurso encontram jardim com flores de bronze, prata, ouro, diamante, esmeraldas. Joãozinho colhe uma
flor de cada jardim. Assiste à moça dançar e retorna ao castelo. No dia de revelação do segredo, ele exige a presença e
toda a corte e do bispo em um jantar festivo. No final revela
os segredos da princesa, a qual desmaia. Nesse momento,
Joãozinho traz o baú e pede ao bispo para benzê-lo. O diabinho estoura e deixa na sala cheiro de enxofre. A princesa
acorda e agradece a Deus pela libertação. Ela tinha sido
enfeitiçada por uma fada aos doze anos. Em seguida, houve
o casamento. [Note-se que este conto tem a ver com as tentações da adolescência. A versão de Gouveia é mais cruenta.
A princesa atravessa rios de espinhos, de sangue e de fogo.
A de Ubá é mais romântica: jardins de bronze, de prata, de
ouro, de rubi, de diamante, de esmeralda. Num e noutro o
diabo está presente. Sou quase tentado a narrar outro conto
maravilhoso que tem a ver com a iniciação das moças à puberdade. Dou-lhe o título de “As moças e a chave de sangue”]

Terceira Parte – Lendas Populares e Religiosas – p.
193 -216
Seção 01. Ciclo de lendas sobre a formação das raças – p.
193 - 195
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Seção 01.1. – O Branco e o negro – p. 193
Colhido em - São João Del Rei
Deus fez o homem e o diabo quis imitar. Como o diabo é fogo
puro, o barro saiu queimado. Indignado por não ter saído sua
imitação igual ao homem criado por Deus, deu um murro na
cara do boneco de barro e amassou o nariz.
Seção 01.2. – O Branco, o índio e o negro – p. 193 - 194
Colhido em - São João Del Rei
Deus criou as três raças e resolveu experimentar sua inteligência. Atirou-os em um poço para ver como saiam. O branco
foi o primeiro a sair do poço. Em seguida, o índio resolveu
imitar o branco, mas teve que subir nas costas do negro. O
negro, por fim, não teve ajuda de ninguém e morreu afogado.
Seção 01.3. – As três raças – p. 194 - 195
Colhido em - São João Del Rei
Deus fez todos os homens negros, mas em dado momento
lhe disse que poderiam ficar brancos se se banhassem numa
fonte de água cristalina. O mais crente foi, banhou-se a saiu
branquinho. O segundo, vendo o efeito da fonte, foi também, mas a água já estava turva. O terceiro quando foi a
fonte já estava secando e apenas pode colocar as mãos e os
pés ficando negro no resto do corpo.
Seção 02. A lenda dos miosótis – p. 195
Colhido em – Minas Gerais – o autor informa também que
quem lhe narrou a lenda disse que miosótis quer dizer “meus
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olhos”. [É bom exemplo de etimologia popular. Eu ouvi outra
desse tipo: estômago vem de “tomo angu”.]
Narra como as flores contempladas por Nossa Senhora se
tornaram azuis da cor de seus olhos.
Seção 03. Santo Antônio Casamenteiro – p. 196
Colhido em – Minas Gerais
Narra a história de uma moça que tinha uma imagem de Santo Antônio e que queria se casar. Como o santo não atendia
às suas preces, jogou a imagem pela janela. Um moço que
passava na hora, foi devolvê-la e se casou com a moça.
Seção 04. Lendas Populares de Nossa Senhora Aparecida
– p. 196 - 198
Colhido em – ouvidas na infância em Guaratinguetá e também em Minas Gerais
Seção 04. 1 - Um homem necessitado foi à capela de Nossa
Senhora Aparecida e lhe pediu emprestado o dinheiro que
tinha no cofre. Prosperou e decidiu agradecer a santa devolvendo o dinheiro com juros. Foi à igreja e quando colocou o
dinheiro na salva – caixinha de coleta – a mão paralisou e
não se abriu. Gritou por socorro, o sacristão acudiu, em seguida o padre e o povo todo veio ver o que acontecia. O padre benzeu a mão do devedor e ele conseguiu puxá-la da
caixinha, porém, por mais que tentasse colocar o dinheiro na
salva, a mão não se abria. Interpretou-se que Nossa Senhora
lhe dera o dinheiro e não queria devolução.
Seção 04.2 Havia um homem que não acreditava nos milagres de Nossa Senhora Aparecida. Certo dia, montou no ca215

valo e foi ter à igreja. O padre celebrava a missa e na hora da
consagração quis entrar com cavalo e tudo. O cavalo se ajoelhou na porta da igreja em adoração à hóstia consagrada.
Seção 04.3 – A capela de Nossa Senhora era muito simples e
estava em ruína. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi,
então levada para a igreja de Guaratinguetá - terra natal do
autor -. Contudo, todas as noites a imagem retornava à
capelinha até que o povo resolveu atender aos desejos da
santa e construir a que é a basílica [velha].
[ Lindolfo, nascido na cidade de Guaratinguetá, certamente,
teria inúmeras lendas para narrar todas elas correntes até
hoje. Destaco: a do escravo perseguido pelo senhor e que
encontrou abrigo na igreja de Nossa Senhora; a da aparição
de Nossa Senhora nos tempos do Conde de Assumar; a das
velas que acendiam sozinhas no oratório improvisado à imagem recém encontrada; e a da moça que entrou fantasiada
na igreja de Nossa Senhora. Eu vivi nessa cidade quando adolescente nos anos de 1953 – 1954 e novamente no período
de 1960 até 1962. Chamo atenção para a lenda da “Santa
Fujona” cuja estrutura narrativa é a mesma de “Santo Antônio Fujão” que narra a fundação do Arraial de Santo Antônio
da Gouveia. Note-se que Guaratinguetá tem também como
padroeiro Santo Antônio ]
Seção 05. O Monge da Serra da Saudade (lenda regional)
– p. 198 - 200
Colhido em – Juiz de Fora – o autor informa que a Serra da
Saudade está situada entre o município de Juiz de Fora e
Lima Duarte.
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Narra a história de um monge que vivera no alto da serra e
que pedia esmola para distribuir aos pobres. Conta-se que o
monge foi morto por um caçador que o confundiu com um
macaco. Porém o local tornou-se centro de peregrinação e os
romeiros assistem à missa celebrada pelo monge a qual é
acolitada por anjos.
[Vale ler o que escreveu Dom Joaquim Silvério de Sousa na
obra Sítios e Personagens sobre “Ermitães” p. 39 – 44. Ver
ficha neste arquivo.]
Seção 06. A lenda popular do Santuário de Congonhas –
p. 201 - 202
Colhido em – o autor informa: “Convém notar que esta lenda
é contada com amplificações poéticas pelo conhecido escritor Carmo Gama em seu livro Contos Mineiros . Dâmo-la conforme corre na tradição popular.”
É a lenda do encontro da imagem do Senhor Bom Jesus Aparecido por um negro escravo de lavras em Congonhas. Com
muito custo ele consegue convencer o senhor e o vigário da
imagem encontrada. A imagem é levada finalmente em procissão à matriz, mas retorna sempre o mesmo lugar até que
constroem o que é hoje Santuário do Bom Jesus.
[Ver também neste arquivo a ficha da obra de Furtado
Menezes Clero Mineiro. E Revista da Comissão Mineira de
Folclore nº 27]
Seção 07. Porque as mulheres catam pulgas (Lenda humorística)– p. 202 - 203
Colhido em – Juiz de Fora
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Narra que uma mulher muito velhinha não tinha o que fazer.
Então, Nosso Senhor lhe ensinou a catar pulgas para matar o
tempo.
Seção 08. As Malvas – p. 203
Colhido em – Rio Pardo
Narra o caso de uma moça enamorada espalhar malvas pelo
caminho para prevenir o namorado do perigo que haveria à
frente de seu percurso. Ele decifrou a mensagem: “mal vais”.
Seção 09. A Santa Aparecida – p. 203 - 204
Colhido em – Distrito de Taruaçu município de S. João
Nepomuceno.
É mais um caso do aparecimento de imagem de Nossa Senhora que levada para a igreja se recusa a permanecer lá e
retorna ao local do aparecimento.
Seção 10. A lenda do Morro do Pelado – p. 204 - 205
Colhido em – em viagem pela Mata Mineira
É o caso de um morro conhecido pelo nome de Pelado onde
não crescem vegetais. O motivo é que um filho matou a mãe
naquele lugar que ficou mal assombrado.

Seção 11. A lenda do Morro da Boiada, em Juiz de Fora –
p. 205 - 206
Colhido em – Juiz de Fora
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Conta que o Arraial de Santo Antônio antigamente se situava
antigamente no Morro da Boiada e nele uma capelinha. A
população abandonou o morro e veio se assentar na vargem
o santo se recusou a permanecer mesmo que tenha sido
trazido em procissão. O autor narra em sequência casos maravilhosos.
[O ciclo dos santos fujões merece estudo específico. Santo
Antônio da Gouveia indica onde quer morar, ao contrário de
Juiz de Fora onde ele quer retornar. O autor já citou o caso de
Nossa Senhora Aparecida, entre outros, mas vale também
mencionar o caso de Bom Jesus de Pirapora e de Nossa Senhora em Araçariguama em São Paulo, só para começar o
estudo desse ciclo. Em Pinhões, Santa Luzia, ocorre o mesmo
com a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Ela aparece na
gruta e se recusa a ir para a igreja.]
Seção 12. Lenda do túmulo de N. Senhora– p. 206
Colhido em – Rio Novo MG
Nossa Senhora foi sepultada e no lugar nasceu um jardim de
Rosas. O túmulo ficou vazio
Seção 13. Lenda do topônimo Benfica – p. 206 - 207
Colhido em – Benfica –
Conta a história de um casal que em viagem de lua de mel foi
acolhido numa fazenda. Quando o hospedeiro pediu desculpas pela acolhida o noivo entusiasmado repetiu inúmeras
vezes: “Bem Fica”, “Bem Fica” e assim o lugarejo passou a
ser conhecido.
Seção 14. Ciclo de São Pedro – p. 208 - 214
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Colhido em – Juiz de Fora –
Seção 14. 1. A mãe de São Pedro – p. 208 - 210
Colhido em – Juiz de Fora –
Conta-se que a mãe de São Pedro morreu e foi para o inferno.
Quando São Pedro morreu e se tornou chaveiro do céu, viu
sua mãe no inferno e foi até Deus pedindo para salvar sua
mãe. Deus lhe disse que, se ela tivesse praticado pelo menos uma boa ação na vida poderia alcançar a salvação. São
Pedro viu que a única boa ação da velha foi ter pedido socorro a Nosso Senhor quando uma folha de cebola que ela lavava escapuliu de sua mão e rolou água abaixo. Então, se ela
subisse agarrada à folha e chegasse no céu, estaria salva.
Assim se fez, mas outras almas penadas no inferno se agarraram às pernas da mãe de São Pedro e às pernas umas das
outras. Vendo isto, a mãe de São Pedro, sacudiu as pernas e
as abandonou. A folha de cebola se rompeu e a mãe de São
Pedro ficou apenas com um pedacinho de folha nas mãos.
Não chegou ao céu mas ficou vagando no espaço.
Seção 14. 2. Onde comem dois, comem três – p. 210 - 212
Colhido em – São João Del Rei –
É a história de os apóstolos fantasiados de mendigos pedirem pousada na casa de um homem viciado no jogo de baralho. Inicialmente, chegam dois, depois mais um, até chegarem os doze. Todos se alimentam e, na despedida, São Pedro
diz ao hospedeiro para pedir algo em recompensa. Ele pede
para ganhar todos os jogos. São Pedro lhe dá um baralho e
ele não perde mais. Lá um dia, morreu e, no caminho, viu o
diabo levando para o inferno um escrivão, ao qual devia favores. Propôs ao diabo uma queda de jogo e ganhou dele. Foi
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para o céu levando o escrivão. São Pedro não quis deixar o
escrivão entrar no céu porque esse tipo de gente não cabe lá.
Mas o antigo hospedeiro arguiu: Não foi o senhor mesmo
que disse que onde comem dois comem três? E Assim o escrivão pode entrar no céu.
Seção 14. 3. Alma de Adão – p. 212 - 213
Colhido em – argumenta que esta lenda corre em quase toda
a Europa –
Este é mais um caso do conceito popular de que advogados
não podem entrar no céu. Houve um que foi até o céu e São
Pedro recusou, mas diante de tanta argumentação lhe impôs
um desafio: encontrar a alma de Adão em um quarto escuro.
Ele foi e conseguiu. Perguntado, respondeu: Muito simples.
Todas as almas estavam nuas. Então vi que a de Adão não
tinha umbigo.
Seção 14. 4. O chapéu do escrivão – p. 213 - 214
Colhido em – Juiz de Fora –
É mais um caso de escrivão que quer entrar no céu. Ele chega
até são Pedro e tem a entrada recusada. Como estratégia,
atira o chapéu no interior do céu. E consegue permissão de
São Pedro para ir buscá-lo e não sai mais de lá.
Seção 15. Para a morte não faltam desculpas – p. 214 215
Colhido em – Juiz de Fora –
Deus incumbiu a Morte de fazer o que devia. Ela reclamou
dessa missão, mas Deus lhe explicou. “Sempre haverá desculpas”. Ou seja, ninguém morre sem razão.
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Seção 16. A lenda do gambá e a besta. p. 215 - 216
Colhido em – Minas Gerais–
É um conto sobre o comportamento dos animais no nascimento de Jesus. O núcleo do caso focaliza a infertilidade da
besta como punição por ela se por a zurrar ao passo que o
gambá queria amamentar o menino. Por isso o gambá dá à
luz os filhotinhos sem dor e os carrega numa bolsa.

Quarta Parte – Cantigas de adormecer – p, 217 –
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Nesta parte o autor registra 30 canções de ninar e chama a
atenção da procedência literária da maioria delas.
Consequentemente, não indicará, como nas partes anteriores, os locais de coleta mas os autores e obras anteriores de
que se originaram.
Vocabulário – p. 227 - 240
Lindolfo reserva esta parte para “a explicação ou significados dos principais modismos, locuções populares, plebeísmos
e brasileirismo empregados “
São 197 anotações de termos e locuções selecionadas nesta
parte. Onde se evidencia não apenas o uso popular de termos eruditos, mas também a sintaxe que difere dos preceitos eruditos.
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Notas Finais – p. 241 – 256
Esta parte é complemento às inúmeras notas de rodapé
inseridas pelo autor ao longo da obra. Por meio delas podese aquilatar as fontes com as quais o autor cuida de dialogar
na edição atualizada de sua obra. Alguns nomes merecem
destaque: os irmãos Grimm, Frederic Baudry, autores dos Estados Unidos, da Europa, da Argentina e da América do Sul
[sem citar nomes], Mme. Elisée Escande, Miss Bryant, Paul
Sebillot [Le Folk-lore], Joaquim Ribeiro, Carmo Gama, Basset,
E. Martin, Júlio Dantas, Eça de Queiroz, Macedo Soares,Edison
Carneiro, Arthur Ramos, Frei Bernardo de Cannecattim, Mello
Moraes Filho, Renato Mendonça, Cândido de Figueiredo, La
Figanière, Maria da Conceiçao P. Dias, Nella di Santafior, Frei
Luiz de Sousa; Marie-René Le Fur, Camilo Castelo Branco,
Goethe, Ataíde Oliveira, Adolfo Coelho, Gédéon Huet, Charles
Perrault, Estrabão, Sílvio Romero, J. J. A. Burgain, Rosália de
Castro, Lino de Assunção, [para os cânticos populares, o livro
“Segredos do Coração” publicado em meados do século XIX
de] Vilas- Boas, e Alexina Magalhães Pinto.
Para finalizar, o autor reproduz comentários a esta obra assinados por João Ribeiro, Joaquim Ribeiro e Gomes Ribeiro.

Destaque para o movimento do folclore: relata costumes,
festas, hábitos, espaços de trabalho e lazer, relações locais,
expressões locais abonadas ou não abonadas por dicionários. Enfatiza hábitos e costumes locais como valor ou desvalor.
O autor é plenamente engajado ao movimento e lembrado
pelos principais fundadores da Comissão Mineira de Folclore
como já foi mostrado.
223

Ficha da obra: MAGALHÃES, Basílio de. O Café na História,
no Folclore e nas Belas Artes, São Paulo: Companhia Editora
Nacional, 1939 387 pag.[Segunda edição revista e melhorada] [Acervo de José Moreira de Souza. Souza disponível no
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore pode também ser consultado em http://
www.brasiliana.com.br/obras/o-cafe-na-historia-no-folcloree-nas-belas-artes]

Informações relevantes sobre o autor
Basílio de Magalhães nasceu no dia 17 de junho de 1874 na
cidade de São João Del Rei e faleceu em 14 de dezembro de
1957, na cidade de Lambari – MG.
Basílio foi um dos mineiros presentes no dia de criação da
Comissão Nacional de Folclore na cidade do Rio de Janeiro.
Foi também um dos responsáveis pelo autor desta resenha
ter estudado Folclore no curso de Filosofia. Narro o fato semelhante ao conto popular do homem que se feriu em acidente de avião.
O matuto estava com o pé embrulhado num pano. O compadre incomodado lhe perguntou?
- Que aconteceu, compadre?
Resposta:
-Acidente de avião.
- Uai, compadre, ocê agora viaja de avião?
- Não. Mas eu estava capinando minha roça de milho. Nisso
passou um avião. Fui olhar para cima, esqueci a enxada e
pisei nela.
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Comigo aconteceu o seguinte: no dia 10 de fevereiro de 1958
recebi um livro cujo autor era Basílio de Magalhães. Título:
História do Brasil 3ª série. Editora Francisco Alves. No ano de
1960, já cursando Filosofia eis que um professor decide oferecer-nos um curso de Folclore para o qual redigiu obra apropriada. Nessa obra, o autor, Monsenhor João Bueno Gonçalves, declarou ter estudado Folclore com Basílio de Magalhães.
Narrou mais, que Basílio se “converteu” pela convivência com
o aluno.
Apliquei ao episódio o poema cantado pelos “congadeiros”
na Missa Conga:
“Fui no céu jogar com Deus,
Na Mesa da Comunhão.
Deus ganhou a minha alma,
Eu ganhei a salvação”
Tradução: Monsenhor João Bueno Gonçalves, um paulista de
Piracaia, se encontrou com o mineiro Basílio de Magalhães,
de São João Del Rei. Basílio ganhou a adoção de sua obra de
História do Brasil e Monsenhor João ganhou os estudos de
Folclore.
À parte esses comentários, merece transcrição o que informa o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB -:
“Nasceu em São João del Rei, MG, em 17 de junho de
1874, e faleceu em Lambari, em 14 de dezembro de
1957. Filho de Antônio Inácio Raposo e Francisca de
Jesus Raposo, deram-lhe o sobrenome, que tanto honrou, em homenagem a seu padrinho, o fazendeiro português Ladislau Artur de Magalhães. Cursou a escola
primária João dos Santos e o Externato Público (curso
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propedêutico). Para cursar Direito, foi para SP em 1892,
limitou-se a trabalhar como jornalista e professor particular, tendo sido, entretanto, advogado no foro de
Campinas (mediante exame e provisão do Tribunal de
Justiça). Trabalhou como tipógrafo e auxiliar da redação em A Gazeta Mineira (órgão monarquista) e A
Pátria (órgão republicano), de S. João del Rei, onde
fundou, com Altivo Sette, a Locomotiva (1891/92).
Colaborou também nos periódicos Ação Social e Reforma, de Belo Horizonte. Em SP, fez parte da redação
do Diário Popular e do Correio Paulistano, escrevendo
também nas revistas Íris, Educação e Revista dos Educadores, no jornal O Democrata e fundou o Correio de
Jacareí. Nomeado catedrático do Ginásio Oficial de
Campinas, passou a escrever em Na Cidade de Campinas. No Rio, além de inúmeras revistas que publicaram trabalhos seus, escreveu para a Gazeta de Notícias, Imparcial, Correio da Manhã, O Paiz e O Jornal,
sendo ainda colaborador assíduo da edição dominical
do Jornal do Commercio. Os estudos a que mais se
dedicou foram os de heurística e filologia. Falava várias línguas, inclusive indígenas, possuindo sobre o
bororo e o mundurucu investigações inéditas. Exerceu o magistério particular e público por mais de 50
anos, até ser atingido pela aposentadoria compulsória em 1942; professor catedrático de História Geral e
do Brasil da Escola Normal (depois Instituto de Educação do Rio de Janeiro), da qual foi diretor, professor
da Escola Amaro Cavalcanti, do Colégio Pedro II, livre-docente da Escola Nacional de Belas Artes, do Instituto de Arte da UDF e da Acad. de Altos Estudos,
criada pelo IHGB, transformada depois em Faculdade
de Filosofia. Participou de congressos pedagógicos e
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de comissões examinadoras no Itamarati, para o magistério público em Campinas, no RJ e para o ensino
superior. Na política, foi senador estadual em MG e
deputado federal (1922/28). Afastou-se da política com
a vitória da Revolução de 1930. Pertenceu à Acad.
Paulista de Letras, à Acad. Fluminense de Letras, aos
IHG/SP, MG, SE, PB, RJ, ES, à Acad. de Ciências de Lisboa, à Real Sociedade de Artes ( Londres), à National
Geography Society (Washington). Foi eleito sócio correspondente do IHGB em 27 de agosto de 1914, efetivo em 1917, benemérito em 22 de dezembro de 1931
e grande-benemérito em 21 de outubro de 1944. É
autor de obra vastíssima nas áreas da literatura, do
folclore, da política e da história, principalmente. Nas
áreas de particular interesse do IHGB, destacam-se
trabalhos de alto merecimento, entre os quais: A Circular de Teófilo Ottoni, RJ, 1916 – Lições de História
do Brasil, 1895 – O Café na História, no Folclore e nas
Belas Artes, SP, 1939 – Expansão geográfica do Brasil
colonial, SP (Col. Brasiliana, 1935, talvez sua obra
maior) – O Folclore no Brasil, 1928 – História da Civilização – História do Comércio – Esboço biográfico e
crítico de Bernardo Guimarães, RJ, 1926 – O suplício
de Caneca e a revolução pernambucana, 1896 – Os
Jornalistas da Independência, RJ, 1917 – Manuel Araújo Porto Alegre, Barão de Santo Ângelo, RJ, 1917 –
Quadro de História Pátria, RJ, 1918 – O municipalismo
e Minas Gerais, S. João del Rei, 1924 – Em defesa do
índio e da sua propriedade, RJ, 1924 – Francisco Adolfo
de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, RJ, 1928 –
O Aleijadinho: Antônio Francisco Lisboa, RJ, 1930,
além de vários compêndios para o ensino secundário.”
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Uma das apresentações emocionantes sobre Basílio de Magalhães é o que relata Aurélio Buarque de Holanda nas páginas introdutórias à obra O Folclore no Brasil, 3ª edição
publicada em 1962. Basílio foi procurado por ele em sua residência no Rio de Janeiro. Aurélio contemplou a vasta biblioteca e o acervo documental desse venerado pesquisador, já
quase cego e com deficiência auditiva severa. Aurélio se incumbiu de atualizar a ortografia da obra bem como de dar
nova forma ao índice onomástico e bibliográfico. E Basílio se
propôs a abrir mão dos direitos autorais.
“Daí a dias, por mão de uma parenta, o escritor, quase de todo privado da visão, respondia-me com a maior amabilidade e aquele desprendimento tão seu: aceitava a proposta, sem visar a nenhuma vantagem
pecuniárias, e confiava-me o encargo da adaptação e
revisão das provas. (...)
Doía ver em fim de vida, a bem dizer cego, surdez adiantada, com outros males a puir-lhe o fio da saúde,
aquele homem que sempre se afirmara pela infatigável paixão pelo estudo, da pesquisa, do trabalho intelectual em diversos ramos, sobretudo na história e no
folclore”.
Basílio revela isto em toda a sua obra. Ele é arauto do “Sistema da Dádiva” na contramão da obra como mercadoria e do
pensamento submisso às imposições. Lutou pela criação de
Sociedades de Folclore, tentou convencer, seguindo proposta
de Amadeu Amaral – 1925 - a Academia Brasileira de Letras
que “se constituísse órgão de concentração dos estudos
folclóricos nacionais”. Sua avaliação é amarga: “nada aconteceu”.
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Além da obra O Café na História, no Folclore e nas Belas Artes, haverá fichas para O Folclore no Brasil, 1928. História do
Brasil 3ª Série, 1943; e História do Brasil cursos clássico e
científico, 1957.

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
A obra O Café na História é exemplo de como os estudos de
folclore não se compreendem sem contextualizar o meio social que sustenta o saber popular determinado pelas relações sociais.
Há, portanto, que fixar a necessidade de estudos do folclore
na pecuária extensiva, na mineração do ouro, na mineração
dos diamantes, na agricultura canavieira, nas zonas de pescas, nas áreas de imigração, no transporte fluvial e de tropas
e assim por diante.
Um dos exemplos conspícuos desse esforço é a obra de Antônio Cândido Os Parceiros do Rio Bonito, ou Uma Vila Brasileira de Emílio Wilems.
Não se há de desprezar o esforço catalogador de manifestações folclóricas como aconteceu no interior do movimento
ao entender que o saber popular pode se tornar uma esfera
autônoma da divisão do trabalho acadêmico; contudo, os
estudos monográficos focados na relação entre o saber e o
contexto que o mantém é mais esclarecedor do que o aparente esforço dicionarista de capturar o saber sem atenção
para a realidade que o sustenta.
O Café na História, no Folclore e nas Belas Artes de Basílio de
Magalhães é exemplo importante dessa linha de estudo. Esse
autor informa que a obra resultou de “quatro memórias, destinadas ao número especial que lhe consagrou “O Jornal” e
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que saiu a 15 de outubro de 1927" para comemorar o segundo centenário da entrada do cafeeiro no Brasil.”
A publicação já obedecia ao plano da obra que ampliada alcançou 387 páginas: 1. “Quem era Francisco de Melo
Palheta”; 2 “Os caminhos antigos, pelos quais foi o café
transportado do interior para o Rio de Janeiro e para outros
portos do litoral fluminense”; 3. “As lendas em torno da lavoura do café”; e 4. “O café nas Belas artes.” Informa ainda
que a segunda parte da obra atual foi publicada pela Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais, no ano de
1929 na obra Minas e o bicentenário do cafeeiro no Brasil.
Nova edição saiu em 1935-1936 no Boletim do Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio de que resultou a publicação
de 300 exemplares exibidos em separata. Disso resultou o
interesse da Companhia Editora Nacional de publicar essa
obra no ano de 1939 - vale lembrar que o mineiro Fernando
Azevedo era diretor da série Brasiliana dessa editora.
As palavras finais do autor o fazem dar crédito a si mesmo
pelo esforço de empreender estudo no Brasil:

O meu escrito é em português... Elucubrou-o um brasileiro de cultura desinteressada, o qual, longe de visar a lucros pecuniários com os frutos de seu espírito,
tem tido sempre em mira única a grandeza e a glória
da Pátria... [Negritos deste resenhista.]
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Destaques das divisões
Prefácio. p.1 -3
O autor informa o percurso dessa obra até chegar à segunda
edição promovida pela Companhia Editora Nacional e conclui dando notícia de ter inserido como apêndice o romance
de Luiz Alves da Silva de Azambuja Susano publicado em 1847
que considera o “primeiro romance brasileiro sobre café”.
Cheio de orgulho, segundo a ética de bom mineiro, Basílio
declara: “Creio que me não serão negados louvores por desentranhar desentranhar eu do injusto olvido essa pequena
e curiosa novela, considerada pelo grande mestre Capistrano
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de Abreu como uma das melhores obras do século passado,
surtas em nossa pátria.” [p. 3] Note-se que o louvor maior é
dado a Capistrano de Abreu.
Cumpre destacar ainda a atenção constante do historiador
para as fontes de pesquisa que se mostram em toda a obra e
o cuidado de acompanhar as novidades de cada momento do
percurso. Vale ressaltar ainda que Basílio soube entusiasmar o próprio filho, Hildebrando de Magalhães, nessa pesquisa sobre o café como irá declarar à página 346.
1. Quem era Francisco de Melo Palheta – p. 9 – 88
Nesta primeira parte, o autor faz um longo percurso
no qual relata fatos históricos e lendas referentes à
pessoa e ao cultivo do café.
1.1. A Naturalidade de Palheta – p. 9 -17
Valendo-se de documentos e de bibiografia sobre
o assunto, o autor discute se Palheta era português ou “natural do Pará”. Nesta seção, o autor
ainda se refere à lenda do El-Dorado e completa
“O ‘El-Dorado’, que, afinal, apareceu em Surinam
e em Caiena, no primeiro quartel do Século XVIII,
era o fruto da coffea arábica, que Francisco de
Melo Palheta, em 1727, havia de transportar para
o Brasil.” [p. 16]
Sobre a lenda do “El-Dorado”, o autor registra
obras importantes e raras, desde o ano de 1599.
[p. 14 – 16]
1.2. A expedição de 1722- 1723 – p. 17 – 40
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Nesta seção, o autor transcreve integralmente um
documento da maior importância relativo a seu
objeto de estudo. Título do documento: “Narração da viagem e descobrimento que fez o sargento-Mór Francisco de Mello Palheta no Rio Madeira e suas vertentes, por Ordem do Senhor João
Maia da Gama do Conselho de Sua Magestade,
que Deus Goarde, seu Governador e Capitam General do Estado do Maranhão cuja viagem e expedição se fez no anno primeiro do seo governo:
e se gastou nella desde 11 de Novembro de mil
setecentos e vinte e dous the doze de Setembro
de mil setecentos e vinte e tres.” [p. 17 18]
O relato é maravilhoso. Lido com olhos atuais, o
que é histórico assume sabor de lenda. Como é o
caso do dom das línguas assim narrado: “Aqui
Nossa Senhora do Carmo, que não falta a seus
devotos, espiritou ao língua em falar-lhes em língua de outro gentio seus conhamenas”. [P. 24]
A cada passo, milagres: “Aqui obrou Nossa Senhora
do Carmo um grande milagre, porque um Indio
nosso chamado Martinho, por enfermo dos olhos
estava em uma rede debaixo dos paioes da canoa
e escapou sem moléstia quando a canoa se subverteu, de sorte que o susto bastava para molestar.” [p. 26]
Há mais curiosidades no relatório de viagem.
Como, por exemplo, o cuidado com instrução dos
índios, sua alfabetização pelos missionários, iniciação à música instrumental e domínio de latim
e reza do Rosário de Nossa Senhora.
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“ assim que o nosso Cabo se poz á mesa começaram dois Indios a tocar harpa e rabeca que certamente enlevavam” [p.31].
“Estes Indios de natureza são mui curiosos, tocam muito harpa, órgão, rabecas e cantam missa,
são músicos de côro, e vários sabem ler, e são
pintores e com boas acções e melhor sombra , o
óleo com que pintam é leite de vaccas, são
bordadores imminentissimos que nos suspenderam admirados ver três casullas, uma capa de asperge, dalmáticas, estollas e manipulas, bolsas,
palas, véu, frontaes, pannos de púlpitos, tudo bordado com a mais galhardas flores e ramos” [p.
35]
“Depois das três badalladas da madrugada se
ajuntam todos á porta da Igreja para ouvirem missa onde resam o rosário de Nossa Senhora com
tal devoção que, nomeando o nome de Jesus, dão
juntos um ai, batendo no peito.” P. 36
[Essa devoção ao Rosário merece a maior atenção, tendo em
vista a compreensão das Irmandades em nossa formação
social. Atente-se também para a alfabetização dos índios.
Note-se que se trata de reduções missinárias.]
1.3. O motivo da expedição – p. 40 – 43
Nessa seção, o autor documenta os motivos da
expedição pelo Rio Madeira e mostra o interesse
da expansão geográfica pelos domínios espanhóis
segundo o Tratado de Tordesilhas.
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1.4. A necessidade de uma biografia do introdutor do
café no Brasil. P. 43 – 44
Esta seção é introdutória às seguintes.
1.5. Acontecimentos históricos. P. 44 – 49
O autor discorre sobre os acontecimentos históricos que revelam “claramente a missão de Francisco de Melo Palheta à Guiana em 1727”. Narra a
ocupação da Guiana pelos franceses e pelos holandeses. Em meio a tudo isso há também o Tratado de Methuen. Tudo é minuciosamente abordado.
1.6. As instruções da Expedição de 1727. P. 49 – 58
Para mostrar a repercussão do Tratado de Utrecht
a que se seguiria o Tratado de Madrid, o autor
brinda o leitor com a transcrição integral do documento: “Regimento que há de guardar o Sargento-Mór Francisco de Mello Palheta”
1.7. As vistorias efetuadas nos marcos da Montanha
D’Argent. p. 58 - 64
Transcrição de documentos sobre as vistorias
efetuadas. Disso irá resultar a visita de Palheta à
capital da Guiana Francesa.
1.8. A moda. P. 64 – 65
Narrativa de como Palheta se vestiu para ser recebido em Cayenne.
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1.9. Como Palheta obteve as sementes e mudas de
café. P. 65 – 72
Esta seção pode ser subdivida em quatro, nas
quais o autor se envereda pelas lendas narradas
e documentos consultados.
Vejam o núcleo da primeira lenda:
Palheta, bem vestido dirige-se ao palácio e é servido com uma xícara de café. Enche-se de “gabos
entusiásticos, lamentando não existisse ainda, nas
terras de sua pátria, a planta de que se extraía
tão saborosa bebida.” Nesse momento, Madame
Claude d’Orvilliers, esposa do governador da
Guiana , “com a galanteria peculiar das francesas
de bom-tom, lhe meteu num dos bolsos do casaco
ou do colete, à vista do marido sorridente (...) um
punhado de grãos de café, dizendo-lhe (...) que
com os mesmos poderia ele renovar, em casa,
quando regressasse a Belém, o prazer que então
experimentara com a deliciosa beberagem.” P. 66.
[Esta lenda é muito boa para ser narrada em romance histórico e merece pormenores cômicos. Com efeito, como irá narrar o autor, havia reserva de mercado de plantação de café.
Com efeito, Palheta estava incumbido de verificar os marcos
que demarcavam as posses de Portugal segundo o Tratado
de Utrecht. Há senhas de corrupção e contos do vigário escondidas na narrativa da lenda. Mas vamos ao estudo de
Basílio.]
“qual a inverosimilhança que haveria nisso?
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“É certo que não foram apenas sementes que lhe
coubessem num bolso de vestia as que dali trouxe ele para o Pará, e sim ‘mil e tantas frutas e
cinco plantas de café’, conforme expôs no requerimento dirigido a d. João V. Não será, porém, lícito supor-se que, apelando para a dádiva da amável governadora, tenha ele conseguido de algum
francês interesseiro quantidade maior de grãos e
os pés vivos da coffea arábica?” p. 66. [Basílio
tem como objetivo narrar o heroísmo de Palheta,
mas a lenda se parece muito com a outra sobre a
descoberta de diamantes no Tijuco narrada por
Joaquim Felício dos Santos no romance Acaiaca
até que Bernardo Fonseca Lobo se imponha como
“descobridor oficial dos diamantes”.]
As subseções seguintes aprofundam lenda e registros históricos, ou registros históricos de lendas. “As ‘Memórias’ de Frei João De São José
Queiroz” narram a análise dos costumes do Pará
na época – 36 anos após as peripécias de Palheta
-. Em seguida, com base nas mesmas “Memórias”, o autor transcreve trecho em que a lenda é
narrada como fato histórico. O autor conclui com
uma subseção com o instigante título: “Um simples motivo poético”. O título é mais do que saboroso porque revela a verdade das lendas e o valor
estético para se fixar na memória popular. Eis o
comentário crítico do historiador social:
Aliás, a intervenção, lendária ou real, dessa
mulher, no caso da introdução do café em nossas plagas, - a exemplo da amante de Chirac,
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que proporcionou a De Clieu o trazer a coffea
arábica para a Martinica, - seria tão somente
um motivo poético. Palheta adquiriu em Caiena
cinco pés de cafeeiro e muito maior porção de
sementes do que a tradição atribui à fidalga
mão de mme. Claude d’Orvilliers. Como, porém, não se exalçaria a tradição, se a
aformosentasse um gesto feminil! “Tanti dux
femina facti”, - a divisa dada por Maria de
Médicis à expedição de La-Ravardière contra
o Maranhão – passaria a ser a do nosso café....
Aos franceses faltava autoridade moral para
que inculpassem a Palheta de violador dobando
então publicado e em que se lhes vedava a
alienação do café “capaz de nascer”, aos portugueses, porquanto aqueles só o obtiveram
clandestinamente, se não por audacioso furto,
na colônia holandesa de Surinam. [p. 70-71
1.10.
Como se distribuíram as sementes e mudas. P.72 – 73
Narra a quem Palheta, além de si mesmo, distribuiu as sementes trazidas da Guiana.
1.11.

Que Posto ocupava Palheta? P.73 - 84

O assunto desta seção se desdobra em cinco
subseções: “A Pobreza de Palheta”; “Palheta conta a história da introdução do café no Brasil”; “Alguns comentários”; “Depois do “Placet” do Rei.”;
e, por último “O café isento de impostos”.
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Há nisso uma sequencia de narrativas bem documentadas. A mais importante é a Petição que
Palheta faz ao Rei para obter financiamento para
capturar índios como escravos em sua plantação
de café, alegando “pobreza”. A última, entretanto, sobre “isenção de impostos” contrasta com a
da mineração, onde os impostos são exatamente
a primeira imposição.
1.12.
A Terra Roxa. A Onda Verde e a negra ingratidão. P. 85 – 88
Narra como vieram do Maranhão as sementes
para o Rio de Janeiro e se disseminaram por São
Paulo, Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais. Conclui pela ausência de homenagem do Estado ao
pioneirismo de Palheta. Ele merece uma “escultura que perpetue, na alma da geração atual e das
gentes provindouras, o reconhecimento do Brasil
ao abnegado filho”. P. 88
2. Os caminhos antigos, pelos quais foi o café transportado do interior para o Rio de Janeiro e para
outros portos do litoral fluminense. P. 93 – 115
Esta parte é dividida em 13 seções e são como que
digressão do autor no tema em estudo. Apenas a seção: “Expansão da cultura do café” [p. 103 – 105] esclarece o sentido do exame minucioso da articulação
dos caminhos.
3. As lendas em torno da lavoura do café p. 117 – 210
Esta parte se apresenta em cinco seções e destaca
em cinco categorias o lendário brasileiro. Há uma
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peculiaridade na estrutura discursiva do autor. Não
se trata de apenas relatar as lendas e suas origens,
mas de comentá-las no contexto de afirmação do café
como uso adequado ou inadequado em cada época.
3.1. O Café no Lendário Oriental. P. 121 – 137
Após contextualizar as lendas colhidas por viajantes em busca de especiarias, o autor exibe e comenta algumas lendas que nos chegaram a partir
do século XVI. [Há uma pergunta curiosa: por que
os cruzados não retiveram lendas em sua época.]
Lenda 1. Um humilde pastor anônimo “(provavelmente abissínio)” observou que as cabras a seu
cuidado quando comiam folhas de determinado
arbusto “eram tomadas de súbita alegria e saiam
aos pinotes e aos berros, campo em fora... Daí o
experimentar o zagal, em si próprio, os efeitos
tônicos da planta e transmitir tal conhecimento
aos parentes e amigos.”p. 122.
Lenda 2. O autor a considera variante da primeira
e contém o mesmo fundo estrutural de uma antiga narrada por Heródoto. Eis a narrativa certamente de fundo erudito: “Obscuro pegureiro do Yemen
tinha a seu cargo apascentar dois rebanhos de
cabras, em determinado sítio, e notou que um
deles se nutria melhor e ostentava maior lepidez.
Pondo-se a investigar a causa disso, apurou que a
grei mais ativa era a que comia à farta frutos e
folhas de certa planta ali existente. Não hesitou
ele mesmo em imitar os sagazes animais do seu
armento. Mas achando muito rijas as sementes,
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lembrou-se de torrá-las e de juntar-lhes manteiga. Sentindo que lhe beneficiava o organismo o
uso de tal droga, altruisticamente o divulgou na
região.” P. 122-123. [Note-se que a lenda narra o
emprego da técnica “caso controle” utilizada em
pesquisas médicas, semelhante à lenda de pesquisa experimental narrada por Heródoto quando
o faraó quis saber qual era o povo mais antigo da
humanidade. Note-se também que a lenda do café
dá um salto imenso do processo de descoberta do
poder medicinal do café. Quando eu era criança,
a primeira coisa que nos atraía no café era o mel
do fruto maduro, ao que os adultos recomendavam que o mel do café maduro provocava dor de
barriga.]
Lenda 3. Aqui o autor dá atenção às lendas orientadas pelas crenças transcendentais. No caso os
preceitos do Alcorão e do Islam. O autor narra
duas lendas desse tipo. Como a primeira é muito
longa, transcrevo a narrativa da segunda.
Ambicionava fervoroso crente, por seu desmedido devotamento aos preceitos do Alcorão,
poder rezar também à noite, - o que muito lhe
custava fazer, em razão do invencível cansaço
que lhe sobrevinha à dura lida quotidiana. Vendo assim obstado pelo sono o cumprimento
de um dever que lhe demandavam os rígidos
mandamentos da fé, aconteceu, todavia, que
dele se apiedasse a alma egrégia de Maomé,
o qual aparecendo-lhe em sonho, o aconselhou
a procurar certo pegureiro possuidor de remé242

dio seguro para o grave caso. Executando prontamente a sugestão sobrenatural, recebida dos
santos lábios do Profeta, - isto é, tomando a
bebida, que lhe fora receitada pelo pastor, e
que outra não era senão o café, - pode dali por
deante o muçulmano, em paz e pelo tempo
que lhe aprouvesse, erguer a Alá os seus gratos hinos e excelsas orações... [p. 124]
As páginas restantes narram a expansão do uso do café
pelo Oriente Médio e as diferentes crenças que o recomendam ou condenam. Merece atenção ainda o ritual religioso do tomar café. [ver página 135.]
3.2 O Café no Lendário Ocidental. P. 137 – 160
Nesta seção, o autor acompanha o ingresso do café na
Europa. Inglaterra, Alemanha, França, Itália. Destaca-se
a acolhida e a resistência. Pode-se imaginar o valor do
vinho, da cerveja e agora o café... Há mais, a subversão
das relações sociais e o efeito das casas de café. Primeiramente, o autor se dedica à Inglaterra onde seu percurso é tragicômico. “Ele gasta a força viril dos homens e
torna-os tão áridos como as areias da Arábia” p. 138. Na
Alemanha: “Um xícara de café (...) parece gritar a revolta
dos louros bebedores de cerveja e de vinho, senão dos
fabricantes de tais líquidos etílicos, contra a negra infusa
oriental, que diminuía o consumo do álcool e esvaziava
os bars em proveito das coffee-houses.” P. 138 Há o confronto entre dois imaginários. De um lado o “suco sagrado” criado pelo bíblico Noé, “o segundo pai da humanidade e patrono dos ‘paus-de-água’” e o café totalmente profano “xarope de fuligem” e “quintessência de sapatos
velhos”. P. 138.
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Contudo o autor mostra como as “coffee-houses” se “
transformaram em academias públicas de filosofia, ciências, letras, artes e até de política.” P. 139.
Quanto às lendas, o autor não chega a muitos pormenores, mas há uma que merece atenção. Encontrar, no Antigo Testamento no Livro dos Reis, o café com meio de
sedução de Davi “compreendido entre os dons de Abigail
a Davi”. P. 141.
Além da Bíblia o autor lembra a importação de lendas
persas para a Alemanha lutar contra o café. Eis um caso.
Queriam castrar um cavalo. A rainha informada disso corrigiu: “Dessem-lhe café, respondeu ela. Há mais de quatro anos que meu esposo toma café, e não precisa ser
capado.” P. 142.
[Imagino que, se Norbert Elias tivesse lido esta parte,
aprenderia muito em sua obra O processo civilizatório.]
3.3 O Café no Lendário Americano. P. 160 – 165
O autor mostra como o café foi introduzido em diferentes
regiões da América e destaca algumas narrativas. Lamenta, porém, a escassez de levantamento sobre esse lendário.
3.4. O café no lendário brasileiro. P. 165 – 208
[Antes de comentar esta seção de Basílio de Magalhães
quero destacar duas coisas: a primeira é que o café se
afirma no lendário popular do Oriente Médio como estimulante e será louvado e condenado por esse mérito. Na
Inglaterra e na Alemanha, seu mérito é de ser “ brochante”
até chegar às Américas onde se torna símbolo nupcial. A
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segunda é um caso vivido. Eu trabalhava no, então, Conselho de Extensão da UFMG. Havia, na época, um programa implantado pelo Professor Rubens Costa Romanelli
com o nome de “Semanas de Estudos”. Semana de Estudos Indianos, Semana de Estudos Alemães, etc. Em meio
a esse programa surgiu a “Semana de Estudos Iugoslavos”.
Estamos nos anos da Ditadura Civil Militar. O novo Diretor Executivo do Conselho de Extensão entendeu que a
Iugoslávia era “inimiga” do Brasil e “comunista” e protelou ao máximo a realização da Semana de Estudos
Iugoslavos. Finalmente, reduziu-a a apenas uma apresentação da Prima Donna da Ópera de Belgrado numa noite
de quarta feira no Grande Teatro do Palácio das Artes.
Em desprezo ao Cônsul Geral, deliberou que seria eu –
funcionário de quinta categoria na Universidade - o incumbido a receber o Cônsul, a Prima Donna e a pianista
que a acompanhava. Para tal deliberou também que o
veículo de transporte de funcionários – uma Kombi - já
usada fosse destinada à recepção. Obedeci à ordem e
recusei o veículo, o qual foi substituído pelo da Secretaria Geral da Reitoria. Fui ao aeroporto, recebi o Cônsul e
seus acompanhantes. A primeira exigência do cônsul foi
de ser conduzido a uma “casa de café”. Não encontramos nenhuma em torno do aeroporto, nem no percurso
na área central de Belo Horizonte do Hotel Del Rei até a
rua dos Tupis. Este relato destaca duas coisas: a primeira
é que para o cônsul o Brasil é a terra do Café. A cidade
deveria honrar esse símbolo de acolhida como celebração de sua identidade. A segunda é que o café em Belo
Horizonte apenas se exibia no que era, então, o centro
metropolitano, o entorno da Praça Sete.]
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3.4.1. Lendas de fundo histórico. P. 165 - 170
Basílio inicia esta seção convocando Robert Southey em
cuja obra se informa que já em 1581 o café era plantado
na Bahia. Em seguida, o autor menciona a obra de
Monsenhor Pizarro da qual extrai o seguinte trecho: “Apesar de ter sido transplantado da Índia para o Brasil, onde
principiou a prosperar, foi, contudo, mandado arrancar por
el-rei d. Manuel, para conservar o comércio com a Ásia,
Impondo a pena de morte aos que tratassem da sua cultura e progresso.” [p.165] Basílio contesta essas duas
afirmações e, para provar o improvável dessas informações lendárias, esmiúça documentos . Desse modo, o autor
considera que as informações sobre a introdução do café
no Brasil resulta da imaginação lendária de historiadores
consagrados. [A importância desta seção é alerta constante para os estudos de história. Onde faltam documentos reina a imaginação.]
3.4.2. Lendas Políticas – p. 170 – 176
Nesta seção, o autor irá destacar como o café se torna
“tradição inventada” a partir da Independência e é utilizado por Dom Pedro I ao dissolver a Constituinte.
Eis o café na “Invenção da Tradição Pátria”:
Hei por bem, e com o parecer de Meu Conselho de
Estado, Determinar o seguinte: Será d’ora em diante
o Escudo d’Armas deste Reino do Brasil, em campo
verde huma Esphera Armilar de ouro, atravessada por
huma Cruz da Ordem de Christo, sendo circulada a
mesma Esphera de dezenove Estrellas de prata em
huma orla azul: e firmada a Coroa Real diamantina
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sobre o Escudo, cujos lados serão abraçados por dois
ramos das plantas de Café e Tabaco, como emblemas
da sua riqueza comercial, representados na sua própria cor, e ligados na parte inferior pelo laço da Nação. P. 171.
[Notemos a aliança entre café e tabaco que deve ficar como
símbolo não apenas de nossa “riqueza comercial”, mas como
emblema de sociabilidade a serem celebradas nas casas de
café.]
Em seguida, o autor narra dois episódios. O primeiro é o protesto dos portugueses residentes no Rio de Janeiro contra a
eliminação nas armas do Brasil de símbolos consagrados de
que resultou a sátira ao Hino da Independência de “Brava
gente brasileira” para
Cabra gente brasileira,
Descendente da Guiné!
Trocaram as cinco chagas
Pelo fumo e o café! [p.174]

[Imagino, hoje, a leitura “politicamente correta” dessa sátira
em louvor de um Brasil Mestiço...]
O segundo episódio é também saboroso. Dom Pedro decidiu
acabar com a Constituinte.
O imperador (...)ornou o seu chapéu de um frondoso ramo
de folhas de café, e o mesmo fizeram os generais e oficiais. Aos soldados se distribuiu, a cada um, um ramo das
mesmas folhas, para ornar a barretina. Era o emblema da
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vitória que iam alcançar. (...) Até os criados do Paço se
ornaram com folhas de café, e a Domitila com uma ramo
exorbitante no peito. O triunfo era geral. [transcrição de
relato de testemunha. p.175]
3.4.3. O café na medicina e nas superstições do povo. P.
176 – 183
Nessa seção, Basílio irá narrar os costumes de servir café
e suas diferenças bem como as crenças feiticeiras e mágicas acopladas ao café, tais como; o café na magia de
Santo Antônio; o café coado na fralda da camisa, da
ceroula e demais recursos para obter prendas de amor ou
de fazer um mal feito bem feito, além das virtudes medicinais do café.
3.4.4. O café na poesia popular. P. 183 – 204
Nesta seção, o autor exibe algumas dezenas de amostras
da presença do café na poesia popular e convoca os leitores a continuarem a coleta. Tem-se café em quadras
populares, no lundu, nas folias do Divino.
Entre as variantes merece destacar: Zé Prequeté. Guimarães Roda irá também mecionar esses versinhos em o
Grande Sertão. Para este resenhista ele assume importância porque muitas vezes ouviu para si:
Zé prequeté,
Tira bicho no pé,
Prá chamá sua muié
Pra tomá cum café...
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Não é do tempo do autor, mas merece transcrição o samba que encheu as ondas dos rádios nos anos cinquenta
do século passado:
Bom dia, café!
Bom dia, café!
O café que a gente toma,
E que tem o doce aroma,
Desta terra primaveril.
Bom dia, café!
Ouro verde esperança,
Que a brisa beija e balança,
Nas manhãs do meu Brasil.
Bom dia, café!
Bronzeado e moreno,
Meu cafezinho pequeno,
Que gostoso que você é.
Bom dia, café !
De manhã que coisa louca,
Delicia nossa boca,
Bom dia, meu café.
Soca, soca, soca, pilão,
Abana Sinhá, peneira na mão.
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Soca, soca, soca, pilão,
Abana Sinhá, peneira na mão.

[O autor “Roberto Luna” é paraibano]
3.4.5. O café no anedotário brasileiro. P. 204 -208
Aqui o autor relata alguns casos em que o café comparece como protagonista.
3.5. Conclusão. P. 208 - 210
Basílio justifica a ausência de relatos sobre lendas do café
em prosa. Justifica, porém, a necessidade de estudos sobre o
café nos romances e cita alguns deles e, para finalizar, transcreve uma lenda publicada no Jornal do Brasil de autoria de
Grimaldo Carvalho. Nessa lenda, narra-se que o café recebeu de Nosso Senhor Jesus Cristo a missão de dar frutos
advindos das gotas de sangue que caíram de suas chagas no
percurso do Calvário. [Esta lenda é muito semelhante à narrada em versos e cantada em muitos lugares de autoria de
Catulo da Paixão Cearense: “A Flor do Maracujá”. Em um e
outro caso, a lenda narra a mudança de missão. O Maracujá
era branco e se tornou roxo. O café não dava frutos e se tornou vermelho como o sangue de Nosso Senhor!]
4. O café nas Belas artes. P. 213 – 334
Aqui se enumeram as seções contempladas pelo autor sem maiores comentários nesta resenha.
4.1 O Café na pintura, na gravura e na caricatura. P. 213 250
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4.1.1. Na arte Holandesa. P. 215 -216
4.1.2. Na arte inglesa. P. 216 – 222
4.1.3. Na arte Italiana. P. 222 – 224
4.1.4. Na arte Francesa. P. 224 – 234
4.1.5. Na arte Germânica. P. 234 – 237
4.1.6. Na arte Yankee. P. 238 – 240
4.1.7. Na Arte Brasileira – p. 240 – 241
4.1.8. Gravuras e outras ilustrações, em cartazes, folhetos e livros, sobre o café. P. 241 – 250.
4.2. O Café na escultura. P. 250 – 253
4.3. O Café na Arquitetura. P. 253 – 257
4.4. O Café na heráldica, na numismática e na
medalhística. P. 257 – 262
4.5. O Café nas artes industriais. P. 262 – 268.
4.6. O Café na música. P. 268 – 286.
4.6.1. A primeira cançoneta sobre o café. P. 268 – 270.
4.6.2. Uma ópera cômica francesa sobre o café. P. 270.
4.6.3. O Café na ópera italiana. P. 270 – 271.
2.6.4. O café na comédia com ou sem música. P. 271 –
273.
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2.6.5. A mais bela composição musical sobre o café. P.
274 – 286.
Trata-se da Coffee Cantata de Johan Sebastian Bach cujo
texto o autor reproduz inteiramente em tradução própria.
2.7. O Café na Poesia. P. 286 – 324.
2.7.1. Na poesia estrangeira. P. 286 – 298
2.7.2. Na poesia brasileira. P. 298 -234
5. Notas posfaciais p. 325 – 334
Aqui o autor insere mais 21 notas após a publicação da
primeira edição da obra em que há atualizações
saborosíssimas como o poema de Manoel Bandeira “Trem
de ferro” e uma narrativa curiosa sobre pedido ao papa
de excomunhão do café no ano de 1595 por ser “bebida
diabólica” [p. 339-330]
6. Apêndice – p. 335 – 387
Nessas páginas, Basílio de Magalhães reproduz o que
chama de “O primeiro romance brasileiro sobre o café”.
Trata-se da obra O Capitão Silvestre e Fr. Velloso ou a
Plantação do Café no Rio de Janeiro, Romance Brasileiro por Luiz da Silva Alves d’Azambuja Suzano.
A obra e o autor são apresentados por Basílio nas
páginas 339 a 344.
O “Prólogo” do autor do “romance” é ótimo depoimento para confundir os estudiosos do romantismo:
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Para entreter uns dias de plena ociosidade, escrevi este romance, fundado em fatos verdadeiros da história da descoberta e uso do café,
que tão interessante se tornou a nossa pátria.
Pareceu-me o assunto útil e agradável, ainda
que desviado da estrada ordinária dos romancistas e cômicos, para quem são as intrigas de
amor o eterno ponto de suas lucubrações.” P.
345.
É uma graça ver como regras de movimentos literários coagem os gêneros discursivos e determinam estéticas e transgressões.
[ Em homenagem a esta bela obra de Basílio de Magalhães registro uma “quadrinha” – de fato uma
sextilha - com a qual aprendi a declamar. Foi-me ensinada por minha tia-mãe, Francisca Moreira de Souza, quando eu tinha seis anos de idade. Não sei como
ela aprendeu ou a criou. Essa poesia é plena de sabor
local – Gouveia - e pode ter sido criação da mestra de
minha tia nos primeiros anos do século XX.
Maciço, forte, corado,
Sempre entusiasmado,
No seu cavalo de bambu,
De manhã muito cedinho,
Ele toma seu cafezinho,
Na canequinha com angu.
Note-se que a poesia registra o ambiente doméstico de pobreza bem diferente do “café com pão, café com pão”, e próximo de nossa versão: “Café com pão, manteiga não!”]
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Ficha da obra: MAGALHÃES, Basílio de. O Folclore no Brasil,3. ed. Rio de Janeiro: Edições Cruzeiro, 1962. 382 páginas.
Com revisão crítica e nota introdutória de Aurélio Buarque de
Holanda. [Primeira edição, publicada no ano de 1928 pela
Livraria Quaresma do Rio de Janeiro. Segunda edição,
publicada no ano de 1939 pela Imprensa Nacional, por iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.] [ Acervo
de José Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore.]

Informações relevantes sobre o autor
Basílio de Magalhães nasceu no dia 17 de junho de 1874 na
cidade de São João Del Rei e faleceu em 14 de dezembro de
1957, na cidade de Lambari – MG.
Nascido em São João Del Rei, Basílio é principalmente um
brasileiro de Minas. Esse ser brasileiro se revela em sua
obra, como historiador. Formou-se em Direito, mas se sobressaiu no estudo da História e no apreço à educação. Como
estudioso de História, seu cuidado é com o Povo que conforma uma nação, a pátria. Esse cuidado se exibe em sua obra
didática. Os volumes de História Geral e de História do Brasil. No ano de 1943, Basílio trouxe à luz nova edição de sua
História do Brasil reformulada segundo o decreto preceituado na reforma que determinou o programa de ensino no ano
de 1942. Nessa obra há uma curiosidade. Não se trata de um
manual escrito por mero professor de história para ginásio,
mas de estudioso de história acostumado à busca incansável
de documentos e ao saber popular. Os fins didáticos o fazem
moderar, mas não o suficiente para eliminar as inúmeras notas de rodapé, tanto como convite aos professores de irem
às fontes consagradas, quanto aos alunos para compreenderem seu dia a dia.
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Veja-se o sabor desta nota a abordar a pecuária no Piauí:
A primitiva feição econômica da região desbravada
por Domingos Afonso Sertão e Domingos Jorge Velho
é atestada até hoje pela musa popular. Certa cantiga
entoada num dos carnavais cariocas, dizia assim:
“O meu boi morreu...
Que será de mim?
- Manda buscar outro, meu bem,
Lá no Piauí!”
A mais curiosa, por se referir a uma vasta zona nordestina, é a seguinte:
“Neste mundo de meu Deus,
Tudo tem repartição;
Piauí, pra criar gado;
Ciará, pro algodão;
Cariri, pra rapadura;
Pajeú, pra valentão”.
[História da Brasil, 3ª Série. 5. Ed. Rio de janeiro: Francisco
Alves, 1951. P. 124]
A marca principal de Basílio de Magalhães é a doação. Garantida a própria subsistência como professor, ele cuida de
estudar tudo em profundidade. Línguas de nossos indígenas,
idiomas europeus como francês, alemão, inglês e, principalmente tudo que tenha a ver com nosso povo. Folclore é uma
de suas paixões. Ele sonha na criação de uma coordenação
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do movimento dos folcloristas. Luta por isso junto à Academia Brasileira de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico.
Quanto ao Instituto Histórico, alcança sucesso ao ver
publicada a segunda edição de seu O Folclore no Brasil em
1939. No que diz respeito à Academia Brasileira de Letras
sua avaliação é amarga: “Depois do meu apelo, a Academia
Brasileira de Letras resolveu, por iniciativa de Afrânio Peixoto (um dos poucos que ali trabalham), criar uma Secção de
Folclore, para a qual foi até solicitada a minha colaboração.
E nisso ficou até agora.” (p. 356 desta obra em análise.)
Por último vale lembrar que Basílio de Magalhães esteve presente na reunião de fundação da Comissão Nacional de Folclore realizada no Rio de Janeiro no dia 19 de dezembro de
1947, quanto figura como membro da Comissão Organizadora
do Primeiro Congresso Brasileiro de Folclore - 22 a 31 de agosto de 1951 - na qualidade de primeiro vice-presidente, juntamente com Gilberto Freire, Gustavo Barroso, Joaquim Ribeiro, Lindolfo Gomes e Luís da Câmara Cascudo.

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
O Folclore no Brasil é composto de sete partes e precedidas
da “Nota Introdutória” assinada por Aurélio Buarque de
Holanda, e o Prefácio do autor à segunda edição. Por último,
o autor acrescenta mais setenta e cinco contos populares da
Bahia coligidos por João da Silva Campos. Esta parte que
pode ser considerada o núcleo do estudo é precedida de explicações do autor sobre o conteúdo da coleção. Para finalizar, Basílio ainda acrescenta como Apêndice os “Contos e
Fábulas coligidas em outras regiões do Norte do Brasil”. Seguem ao Apêndice o Glossário, Notas complementares e Índice Onomástico a cargo de Aurélio Buarque.
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Vale fixar o pioneirismo dessa obra publicada pela primeira
vez no ano de 1928 e atualizada em cada edição. Como tal, O
Folclore no Brasil sintetiza o movimento dos folcloristas até a
fundação da Comissão Nacional de Folclore e abarca a maioria da produção sobre folclore no Brasil e sua articulação com
o resto do mundo.
É importante sublinhar ainda que o autor não se preocupa
com a definição do campo do folclore como irá acontecer em
torno da criação da Comissão Nacional de Folclore ou com
autores como João Ribeiro que já no início do século XX se
ocupa de determinar as “Leis” que deveriam reger os estudos de folclore. Como nos irá lembrar Roger Bastide, no Prefácio aos “Estudos de Folk-Lore” de Arthur Ramos, - e isto
terá ampla repercussão a partir da Carta do Folclore Brasileiro de 1951 – a preocupação com uma definição precisa de
Folclore advém dos estudos desse autor – Arthur Ramos -, o
qual publica artigos sobre o assunto na Revista Brasileira da
Academia Brasileira de Letras entre 1941 e 1947.
Basílio de Magalhães não se preocupa com “Limites e Definições” – título do primeiro capítulo de “Estudos de Folk-Lore”
de Arthur Ramos -, mas com aqueles que estudam folclore.
Nem mesmo o nome lhe é importante. Às vezes emprega o
nome Demopsicologia, ou Demofilosofia. Desse modo a primeira parte da obra tem como título “Folclore em Verso e
Folclore e em Prosa”. Há que acreditar que folclore é tão acessível ao senso comum como a palavra “Literatura”. O adjetivo “popular” determina o âmbito do discurso. Seu maior cuidado é com o emprego da palavra “Mito”. Desse modo, a
terceira parte da obra tem como título “Traços gerais sobre
as teorias mitográficas e sobre o totemismo e o tabuísmo”, o
que na interpretação deste leitor quer dizer que todo saber
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popular se remete a mitos e decorre de narrativas desses
mitos. O que quer dizer que para compreender o folclore no
Brasil, há que estudar os Mitos primários e os secundários e,
a partir deles, os contos.
Mas, uma das contribuições mais importantes desta obra de
Basílio de Magalhães está no esforço de apontar a formação
das ciências sociais no Brasil. Atento ao folclore, o autor coloca em relevo a importância da vivência para a coleta de
contos, lendas, mitos, e, para as interpretações, as contribuições que ultrapassam a etnografia. Chama a atenção para a
filologia, a delimitação espacial segundo as determinações
do saber viver, os processos históricos e as redes de relações
sociais para as quais a sociologia está atenta. Desse modo,
Basílio de Magalhães traz contribuições atuais para a revisão da Carta do Folclore Brasileiro aprovada no Primeiro Congresso Brasileiro de Folclore. A crítica do autor a Silvio Romero
deve chamar a atenção de todos os estudiosos.

Destaques das divisões
Nota Introdutória. P. 7 – 9.
Texto de Aurélio Buarque de Holanda em que discorre sobre
sua participação na publicação da terceira edição da obra
que acabou se tornando póstuma de Basílio de Magalhães.
Prefácio da 2ª Edição. . p.11 -12
O autor narra a repercussão da publicação “despretensiosa”
dessa obra em 1928, os aplausos da crítica que implicaram
em a edição esgotar-se em três meses. Atribui ainda à crítica
de Tristão de Ataíde o fato de a “Cooperação Intelectual da
Liga das Nações” ter avaliado a obra como “um dos 10 me258

lhores aparecidos no Brasil em 1928”. O autor justifica esses
elogios como contribuição para o interesse do IHGB patrocinar a segunda edição e destaca uma das avaliações do Dr.
Juan Alfonso Carrizo autor de Cantos populares Argentinos
(1926) entre outras obras.. “Su libro sobre el foklore brasileño
es el mejor tratado aparecido en toda América acerca de obra
folklórica realizada en un país…” Note-se a precisão do autor
argentino. Ele diz de um estudo que narra a “obra folclórica”,
ou seja, Basílio presta contas ao Brasil de como o folclore foi
estudado em nosso país.
Parte I. Folclore em Verso e Folclore em Prosa. P. 13 – 47.
1)

Folclore em verso e Folclore em prosa p. 13 – 47
Esta parte se divide em duas seções e deixa clara a intenção do autor. A obra se volta para a forma de apresentação discursiva dos registros folclóricos. Ou seja, o autor cuida de apresentar a bibliografia existente sobre o
folclore como realidade vivida. Sob esse aspecto, Basílio
não se parece com Lindolfo Gomes. Lindolfo cuida de registrar o vivido e indica em seus registros pessoas, oportunidades e lugares onde obteve as informações. Basílio
registra a sua biblioteca. Como já se afirmou, esta obra
presta conta das atividades do Movimento dos Folcloristas
no Brasil e as redes de relações formais e informais que
fundamentam o movimento. Resulta também disto a insistência do autor pela criação de uma coordenação do
movimento, antecipando o que seria a Comissão Nacional de Folclore.
a)Folclore em Verso. P. 15 – 25
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A introdução à Parte I da obra encontra-se no primeiro
parágrafo dessa seção.
Inventariando-se a matéria-prima, em verso e em prosa, do folclore pátrio, até agora vinda a lume – ter-seá, desde logo, ideia nítida da valia inestimável da contribuição que ora lhe traz o Dr. João da Silva Campos.
Muito mais opulento do que o nosso novelário popular é o escrínio rimado tradicional, mesmo ainda mal
coordenado. P. 15
A partir desses parágrafos introdutórios Basílio de Magalhães
enumera e comenta a construção bibliográfica do Folclore
em Versos e seus vínculos com outras correntes e coloca em
primeiro plano:
Apesar dos artigos com que de Celso de Magalhães,
em 1873, e José de Alencar, em 1874, iniciaram o estudo das nossas produções poéticas do nosso povo, só em 1883, e estimulado, certamente, pelo vigoroso
movimento que se opera então em Portugal no
arranhol da mitografia, foi que Sílvio Romero lançou
à publicidade os Cantos Populares do Brasil, primeira
e até hoje única tentativa de organização de um nosso cancioneiro geral. [p. 15-16]
A partir daí o autor se desdobra em citações de nomes, obras
e comentários da formação de uma agenda de estudos de
nosso cancioneiro. Merece atenção: nossos estudos respondem a um movimento que nos vem de Portugal e não diretamente da Inglaterra. Note-se ainda a fixação dos nomes de
Celso de Magalhães – do Maranhão -, e José de Alencar.
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Em seguida vêm autores como Vale Cabral da Bahia [Este
autor terá sua memória homenageada em conferência proferida no primeiro Congresso Brasileiro de Folclore pelo professor Sílvio Júlio como um dos grandes nomes do movimento folclórico brasileiro.], Mello Morais Filho, Carlos Góis, Afrânio Peixoto, Rodrigues de Carvalho, Francisco Augusto Pereira da Costa [também homenageado em conferência do
Primeiro congresso Brasileiro de Folclore], J. Simões Lopes
Neto, Gustavo Barroso, Leonardo Mota e A. Americano do
Brasil.
As longas notas de rodapé acrescentam outros nomes e obras,
como José Maria Vaz Pinto Coelho da Cunha [mineiro que
publica em 1879 um Cancioneiro Popular Brasileiro], Múcio
Teixeira, Roque Callage, Frederico José de Santana Neri, Luiz
Tenório Cavalcanti de Albuquerque, Sílvio de Almeida [“mineiro de rara e aprimorada cultura”], Urbino de Souza Viana
[de Montes Claros], Nuno Catarino Cardoso, Nestor Diógenes,
Lino d’Assunção, Prado Ribeiro, Crispim Mira, Juvenal Galeno,
Luiz Dantas Quesada, Figueiredo Pimentel, D. Alexina de
Magalhães Pinto [ “minha inolvidável conterrânea” ], J.
Eustáquio de Azevedo, Luiz Demétrio Juvenal
Tavares,Gualberto Pessanha, D. Julia de Brito Mendes, Catulo
Cearense, Eduardo das Neves, Geraldo Magalhães. Pedro
Pereira da Silva Guimarães, Orestes Barbosa, Antônio Silvin,
Rodrigues de Carvalho, Paulo Barreto, Maurício das Neves,
Bernardo Taveira Júnior, J. H. Gomes dos Santos, Joaquim
Serra, José Leão, Francisco Pinto de Araújo Correia, Samuel
Campelo, Rodolfo Teófilo, Joaquim Heliodoro Gomes dos Santos, Joaquim Serra, José Leão Ferreira Souto, Guilherme T.
Pereira de Melo, Flausino Vale [membro fundador da Comissão Mineira de Folclore], Mário de Andrade, Frei Pedro Sinzig,
D. Ceição Barros Barreto, Luciano Gallet, Fabiano R. Lozano,
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Cornélio Pires, P. Chagas Batista, Marciano Brum, Professor
Otávio Bevilacqua, Maestro Vilalobos. Esses são os nomes
de obras estudadas pelo autor para dar conta do que se publicou no Brasil até 1939 sobre o Folclore em Versos. Aqui
estão presentes modinhas, lundus, cordéis, orações, testamentos de Judas, trovas, rodas de brinquedo contemplando
todos os estados do Brasil.
b) Folclore em Prosa. P. 26 – 47 .
Esta seção, tanto quanto a anterior, oferece sendas importantes para a compreensão do surgimento e consolidação do
Movimento dos Folcloristas no Brasil, com contribuições decisivas para Minas Gerais. Se não, vejamos. Na comissão
organizadora do I Congresso Brasileiro de Folclore o nome de
Basílio de Magalhães aparece como o primeiro dos vice-presidentes, juntamente com Gilberto Freyre, Gustavo Barroso,
Joaquim Ribeiro, Lindolfo Gomes [outro mineiro] e Luís da
Câmara Cascudo.
Há também uma característica que merece atenção. Basílio
é atento aos estudos do folclore antes do batismo da criança. Gustavo Barroso, em conferência no primeiro congresso
chama a isto de “folclore inconsciente”.
Basílio inicia esta seção com as seguintes afirmações:
Quanto à parte do nosso folclore em prosa, é a Couto
de Magalhães, como presume Vale Cabral (Gazeta Literária, 345), que se atribui a glória de ter iniciado no
Brasil tais estudos, por artigos de jornais, aparecidos
ou reproduzidos em 1859, e em que já se ocupava com
os mitos indígenas, desenvolvidos mais tarde no seu
ótimo volume O Selvagem, vindo a lume em 1876. É
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que passou despercebido o artigo de Francisco Pereira Dutra, “Investigações sobre a origem da Raça Tupi,
sua Linguagem, Tradições, Mitos e Costumes”, inserto
no Jornal do Comércio de 5 de dezembro de 1854.
[p.26]
É a partir desse ponto que o autor irá enumerar, comentar e
destacar os estudos de folclore em prosa no Brasil. Alguns
nomes merecem nossa atenção ao destacar os romancistas:
Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Trajano Galvão,
Joaquim Norberto, Taunay, Inglês de Sousa, Joaquim Felício
dos Santos, João Salomé Queiroga. Em seguida o autor menciona os estudos de dialetos: “a filologia sempre foi tida como
irmã do folclore” [p.27]. É a vez dos “Brasileirismos”. Nesse
campo o autor inicia a enumeração com a obra de Luís Maria
da Silva Pinto [mineiro] segundo ele publicou o primeiro Dicionário da Língua Brasileira (Ouro Preto, 1832-1833). O comentário prossegue lembrando a efervescência dos estudos
de folclore em Portugal a partir de 1867 sob a liderança de
Teófilo Braga. Aqui há uma nota importantíssima do autor
que merece transcrição, posto que o serrano Jão Salomé
Queiroga se vale disso para publicar o romance Maricota e o
Padre Chico {ver ficha neste catálogo].
Este movimento [o de Teófico Braga], em verdade,
repontou muito antes, em Portugal, graças a J. B. L.
de Almeida Garret, cujo primeiro volume do gênero
Romanceiro e Cancioneiro Geral, é de 1843, sendo que
o outro, Romanceiro – Romances Cavalherescos Antigos, de 1851. [p. 28. Veja-se que Almeida Garret publica o primeiro relatório três anos antes da Carta de
Willian John Thoms. Tem mais; merece também atenção a obra do mesmo autor publicada em 1846 “Via263

gens na Minha Terra”. Nesta última, vale a leitura pelas referências a Pedro Malasartes e as lendas populares e eruditas de cunho popular sobre Santa Iria.]
Sobre o movimento de folclore em Portugal, Basílio dedica
três longas páginas em notas de rodapé. [Há também uma
curiosidade não mencionada pelo autor. O movimento de folclore que surge em Portugal logo adere à Folklore Society
surgida em Londres no ano de 1878.]
A partir daí o autor se dedica à obra de Sílvio Romero e aos
autores que tiveram a intenção de recolher e publicar contos
populares. A crítica que faz à obra de Sílvio Romero e aos
poucos que se seguem é alerta para todos os pesquisadores
no momento de escolher título para sua obra com atenção ao
Mercado ou para fundar uma Ideologia Hegemônica. Eis:
Embora lhes dê o título [Contos Populares do Brasil] a
aparência de tesouro de lendas de toda nossa vasta
nacionalidade, quem os examinar a mais comezinha
atenção verificará terem sido somente colhidos, e
apenas em número de 88 (incluídas aí meia dúzia de
versões tomadas ao o Selvagem, de Couto de Magalhães), a maior parte de Sergipe, berço de seu competente organizador, regular quantidade de Pernambuco,
onde cursou ele a faculdade jurídica, e menos de uma
dúzia aqui, na capital do país, onde passou o melhor
de sua indefessa existência objetiva. (...) mais acertadamente houvera procedido Sílvio Romero, se lograsse a colaboração de outro idôneo cultor do nosso folclore, o seu comprovinciano João Ribeiro, e, juntos,
enriquecessem as nossas letras, tão indigentes a esse
aspecto, com uma coletânea de mais extensão e me264

lhor arranjo, semelhante à italiana [Canti e Raconti
Del Popolo Italiano, 1871. Basílio reivindica esse cuidado e depõe ter adquirido exemplares dessa obra
que pertencera a Sílvio Romero em um sebo ]. [p.3132]
[Eis um alerta para ler todas as obras com títulos abrangentes
e os “Intérpretes do Brasil”. Muitas obras acadêmicas pagam
esse mico, a que chamo de “a busca do bêbado” termo empregado por Abraham Kaplan em A conduta na pesquisa.]
Em seguida, o autor se debruça sobre as coletâneas regionais com atenção para Simões Lopes Neto, do Rio Grande do
Sul, José Coutinho de Oliveira, de Mato Grosso – Cuiabá -, e
Feliciano Galdino. Centro e Norte do Brasil. Parece que o mau
humor com Sílvio Romero tem a ver com a recusa desse ilustre fundador de estudos ter recusado a obra “Brasil Interior”
de Manoel Ambrósio de Oliveira, pai de Manoel Ambrósio
Júnior eternizado na Comissão Mineira de Folclore:
“Tenho informação fidedigna de que um meu
conterrâneo, o Prof. Manuel Ambrósio de Oliveira, residente em Januária, organizou não pequena colheita
de cantos e contos populares, ouvidos pessoalmente
na vasta zona mineira do São Francisco. Remeteu-a a
Silvio Romero, que, encontrando dificuldade na tentativa de dá-la a publicidade, a devolveu ao dono, por
intermediário do diretor da Biblioteca Pública de
Aracaju. Está, portanto, inédita, - o que é pena, pois
de quem teve azo de examiná-la (o Sr. Urbino de Sousa
Viana ) sei que por ela pode averiguar-se a influência
baiana no folclore daquele extenso rincão da terra dos
inconfidentes.” [p. 34-35.]
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Os parágrafos seguintes se dedicam a autores e obras que
interpretam nosso folclore, e a temas específicos como crendices, ética social, usos e costumes, Paremiologia e adivinhas populares, estudos de transformação da língua portuguesa. Será esta a parte de gíria, brasileirismos, linguagem
regional que o autor dedica a maior enumeração de obras e
autores. O último parágrafo é dedicado a obras de bruxaria,
fantasmas e assemelhados. Nesse ponto Basílio lamenta:
“Não disponho de elementos suficientes – pois nesse particular é lamentável a indigência das minhas poucas estantes
de livros – para indigitar aqui outra sorte de publicações, que
não devem ser desprezadas e que sei existirem em nosso
mercado literário.” [p. 46]
II Contribuições relativas à mítica indígena e à mítica africana. P. 49 – 65
O Autor inicia esta parte com essas palavras antes de dividila em duas seções:
Para o confronto das nossas lendas e parlendas, contos e fábulas, quer em verso, quer em prosa, com os
dos nossos colonizadores ibéricos, há os exaustivos trabalhos que já citei, dos mitólogos portugueses, e não
faltam na Espanha outros do mesmo gênero.[p.51]
Em nota de rodapé, o autor enumera o que considera “as
principais obras castelhanas sobre folclore”, sendo a primeira publicada no ano de 1849-1851, e a maior delas Biblioteca
de las Tradiciones Populares Españolas publicada em 11 tomos é de 1884-1886.
a)Contribuições estrangeiras para a mítica dos nossos
indígenas. P. 51 – 56
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Nesta seção, Basílio de Magalhães enumera e comenta a
contribuição de “alguns sábios forasteiros que andaram pelos nossos sertões ou que estanciaram definitivamente em
nosso país” [p. 52]. Em seguida o autor enumera o nome dos
autores com respectivas obras e se dedica a apresentação
em notas de rodapé da biografia de cada um dos mencionados. As obras são sempre citadas na língua original do autor
– italiano, espanhol, inglês, francês e mais frequentemente
em alemão – e o autor revela familiaridade com o conjunto
de produções de cada citado.
Após enumerar os autores estrangeiros, Basílio reserva os
parágrafos finais para mencionar autores brasileiros cujas
obras vieram a lume após a primeira edição. “A contribuição
brasileira dos últimos tempos é considerável e valiosa.
Roquete Pinto liderou esse movimento com sua admirável
Rondônia e com os Ensaios de Antropologia Brasiliana.” [p.55].
b)

Contribuições nacionais e alienígenas para a
mítica dos africanos. P. 56 – 65

O autor delimita no primeiro parágrafo o que se pode esperar
da leitura desta seção:
Sobre o elemento africano, é lamentavelmente escasso o material devido a penas brasileiras, e, assim mesmo, de pouco proveito para o folclore. Claro está que
não me refiro ao problema da escravidão, o qual foi
objeto de representações, projetos, pareceres, discursos, artigos de imprensa, poemas, folhetos e livros,
alguns ainda recentes”. [p. 56].
A partir dessa advertência o autor cuida de enumerar e comentar obras e estudos pertinentes, iniciando com contribui267

ções do IHGB em publicação de 1839 até os de Roquete Pinto
do ano de 1927. Há uma nota de rodapé que finaliza a seção
da maior relevância. O autor destaca: “A quem quiser fazer o
confronto das produções brasileiras com as ianques de autores afro-americanos, aconselhamos a excelente publicação,
devida a Monroe N. York, Negro Year Book, uma enciclopédia
especial, que vem sendo editada em Alabama, Estados Unidos da América, neste decênio”. [p.65]
III. Traços gerais sobre as teorias mitográficas e sobre o
totemismo e o tabuísmo. P. 67 – 80
O Capítulo é dividido em duas seções.
a)Teorias mitográficas – p. 69 -72
De imediato,o autor coloca o desafio permanente para os
estudos dos mitos étnicos:
É fora de dúvida que o nosso folclore tem os seus mais
remotos e precípuos criadores no branco luso-espanhol, no ameríndio e no africano; e, como deram eles
origem aos mestiços (mamelucos, mulatos, cafuzos e
subderivados), exerceram estes, aqui como alhures ,
o papel de transformadores da mítica avoenga. Das
três geratrizes primaciais, é mais fácil apurar os quinhões do indígena e do negro do que fixar o que cabe
extremamente ao elemento peninsular. Com efeito,
muitas lendas, que nos foram herdadas pelos nossos
colonizadores europeus, não são originariamente destes, mas apenas por eles veiculadas. Os dois povos ibéricos estiveram longamente sob domínio dos muçulmanos e entraram em demorado contato com os árias
do Indostão e com os mongóis e mongoloides da Ásia
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e da Oceania, antes que se ultimasse a conquista, e,
com esta, o povoamento do Brasil. [p. 69]
Neste parágrafo, levado às últimas consequências, temos o
desafio e a denúncia da depuração étnica que torna as “teorias” étnicas pura ideologia e ao movimento dos folcloristas
como subalterno a essas ideologias. Embute-se aí a denúncia ao culturalismo e às políticas culturais. Basílio acredita
na facilidade de se apurar a contribuição dos “quinhões do
indígena e do negro” e mostra a dificuldade de simplificar a
contribuição dos ibero-hispânicos. A busca da “pureza da
cultura” tem sido o maior desafio para a construção do mito
da cultura e é certamente uma invenção da modernidade. Os
indígenas não tem uma “cultura” homogênea, do mesmo
modo que os negros trazidos forçadamente para cá a têm.
Tanto a África saariana, quanto a sub-saariana não se compreendem nessa categoria pura, nem se resolvem com a divisão entre bantos e não bantos.
A denúncia da diversidade cultural dos “nossos colonizadores” se expande necessariamente aos negros e aos indígenas, seja no que se refere ao cristianismo, ao islamismo, e a
suposta hegemonia tupi que segundo Darci Ribeiro já prenunciava o nascimento de um Estado na América antes das
conquistas.
Porém, o objetivo do autor nesta seção é de introduzir o leitor
nas teorias dos mitos cuja concepção é apropriadamente
declarada em parágrafo paradigmático:
Do mito, - transfiguração dos seres e fenômenos naturais em corpos inaturais, totens e tabus, pelo seu eu
projetivo do homem inculto, - foi que se geraram as
lendas, os contos e as fábulas da tradição popular. O
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que caracteriza a lenda é a apoteose, ligada a proezas
heroicas ou a maravilhas supra-sensíveis, ao passo que
o conto é a narrativa de façanhas míticas, ou mesmo
históricas, nimbadas pelo halo da lenda, e a fábula é
a forma de que se serviu o homem, pela observação
de si mesmo e dos animais, em que projetou a sua
linguagem e às vezes os seus sentimentos, para constituir a moral primitiva.
Causas múltiplas, - que somente agora vão sendo
dilucidadas, mercê do simultâneo progresso dos estudos de antropologia e etnografia, de psicologia e fisiologia, de sociologia e hierologia, - foram as de que
se geraram os mitos. [p.72]
b)

O totemismo e o tabuísmo. P. 72 – 80

A questão do totem e tabu abordada pelo autor abre para um
curso de valor inestimável. A bibliografia oferecida pelo autor é exaustiva e mostra a prenda de sua biblioteca. Ao mesmo tempo, vale pelo valor crítico da formação do pensamento antropológico. Poder-se-ia sumariar o que escreve: “No
princípio houve o totem. O totem gerou o tabu!”. As notas de
rodapé que enumeram a bibliografia são preciosas. Inicia-se
com “os principais escritores que, nos últimos anos do século XIX e na centúria presente, se têm ocupado com esses complexos problemas” [p.74] e prossegue com “o primeiro
compatrício nosso, que tratou do árduo assunto, foi Ladislau
Neto, no artigo “Do Totemismo (1882)” [p. 76] e termina com
uma pagina inteira de nota de rodapé a relação de escritores
brasileiros [p. 79-80]. Não escapam ao autor os nomes célebres da Antropologia, do Folclore, da Sociologia e da Psicanálise. Lá estão, como amostra, Arnold van Gennep, Andrew
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Lang, James J. Frazer, Richard Turnwald, Emile Durkheim,
Wilfredo Pareto e Edward B. Tylor.
IV. Mitos Primários, suas transformações e sobrevivências.
P. 81 – 103
Neste capítulo, o autor coloca em destaque cinco mitos a
que dá o nome de “Primários”, que há de se compreender
como categorias interpretativas do saber viver “primitivo”.
Há que entender que são mitos que ajudariam a explicar o
Brasil segundo o imaginário popular e nossa mestiçagem.
a)Lobisomem, mula-sem-cabeça e porca-mole. P. 83 85
Nesta seção, o autor não entra em detalhes para narrar a
peculiaridade do que intitula Panchantra e Hitopadexa, gênero de mitos a que reputa pertencerem a “longínquas épocas da evolução humana” cujas origens remontam aos árias
e aos negros da África [p.83]. [Na compreensão deste leitor,
uma das mais esclarecidas lendas que narram o mito da
licantropia – homem destinado a nascer lobo - se explicita
no caso do Mago Merlin que se mostra nos romances de cavalaria do ciclo arturiano medieval. Vale lembrar sempre que
todos (?) os povos celebram a transformação de seres humanos em feras, aves e demais objetos da natureza. É com toda
razão que Miguel de Cervantes celebra o culto à cavalaria de
D. Quixote ao revelar a “razão do que não tem razão”; que
Plínio O Velho execra o mito do ouro na celebração do vínculo indissolúvel e do poder de troca embutido na moeda de
ouro: “O primeiro que pôs anel de ouro no dedo cometeu o
pior dos crimes contra a humanidade (...) O novo crime perpetrado contra o bem estar do gênero humano recai sobre
quem apressou a ser o primeiro a cunhar um denário de ouro.”
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A moeda como “fetiche da mercadoria” foi também denunciada por Karl Marx. Com isto, este leitor quer dizer que o Folclore ao estudar os mitos coloca no centro de nossa atenção
as celebrações e os cultos que determinam qualquer realidade preponderante. Antes era o poder de transformação, hoje,
as viagens espaciais e a negociação nas Bolsas de Valores.
Quem não crê no poder de sua moedinha? R. Panikkar nos
lembra: “A base da concordância é o Mithos não o logos”.
Este leitor defende também que a atenção ao mito favorece
a interpretação da fundação de comunidades. Vejam o caso
da celebração de Nossa Senhora Aparecida, dos oragos locais em geral em que o santo escolhe o lugar do santuário,
ou as lendas que narram o mito do padroado de Nossa Senhora do Rosário.]
b)

Jurupari ou anhangá e curupira ou caapora. P.
85 - 86.

Também nesta seção o autor não se desdobra em pormenores, apesar de fornecer ao leitor a bibliografia pertinente. O
que merece relevo é que ambos conjuntos de mitos “constituem a mesma personificação do gênio das florestas” [p. 8586], diferenciando-se quanto à abrangência geográfica: “O
primeiro peculiar da regiões setentrional e o segundo da central e meridional” [p. 86]
Este leitor se pergunta por que Basílio não menciona Tupã,
tão decantado por Heitor Vilalobos no canto do pajé: “Ó Tupã,
Deus do Brasil/ que o céu encheis de sol/ de luar, de esperança”! A curiosidade aumenta porque, ao cuidar dos negros, ele não se esquece de Zambi.
c) Saci. P. 86 – 98.
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Diferentemente da atenção aos mitos anteriores, Basílio dedica 12 páginas para discorrer sobre as aventuras do Saci,
evidenciando estar pronto para publicar uma ampla obra tendo esse mito como referência.
Para o saci, o autor percorre toda a América Latina e, no Brasil, os estados com suas peculiaridades na designação e acomodação do mito. É claro que menciona Monteiro Lobato,
mas não é a pesquisa de Lobato que direciona o discurso.
São os estudos compreendidos pelo “numen viarum”, as múltiplas interpretações do saci em ave, em criança, a
Romãozinho, em Negrinho do Pastoreio, moleque. Enfim, há
um saci indígena que se enegrece. O autor não diz, mas certo
saci poderia ser também um exu como Numen Viarum – o
espírito dos caminhos. Fica a pergunta: como o saci seria
celebrado?
d)

Iara. P. 98 – 101

Segundo o autor a Iara é a “encarnação” [o termo é deste
leitor] indígena de um mito universal. Logo após citar J. Simões
Lopes Neto, Basílio se vale de Olavo Bilac para transcrever:
“é a mãe de toda nossa poesia. A Iara é uma ninfa das águas,
ao mesmo tempo mulher e homem – mulher para seduzir os
homens e homem para seduzir as mulheres. Quem olha descuidadamente a face do rio ou da lagoa, vê a iara, na sua
radiante formosura; ela abre os braços num pérfido convite,
atrai a vítima, leva-a para o fundo do seu palácio encantado
e mata-a no arrebatamento das núpcias funestas. Velho símbolo, antiquíssima criação humana. É aquela mesma sereia
dos primeiros gregos, metade mulher e metade peixe, que o
errante Ulisses encontrou nas suas peregrinações pelo mar;
é aquela mesma Loreley, fada Germânica, que Heine descreveu em lindo poema, encantando e extraviando os pescado273

res do Reno, impelindo-os a se despedaçarem contra os escolhos.” [p. 98]
A água universal favorece ao autor convocar o cubano
Fernando Ortiz para dialogar sobre Iara e Iemanjá. [É claro
que poderia ser também Oxum!]
e)O boitatá. P. 101 – 103
Com a lenda que narra o mito do Boitatá, Basílio encerra o
capítulo dedicado aos mitos gerais.
Mais uma vez, seleciona a palestra de Olavo Bilac para iniciar a conversa e até se menciona o célebre poema em versos
alexandrinos, “O Caçador das Esmeraldas”.
Bitatá, cobra de fogo, foi, a princípio, boiguaçu, cobra grande, jiboia ou boa. A lenda do boiguaçu, existe
em todo o Brasil,do Norte ao Sul: esta jiboia, quando
há inundações, como quando houve o dilúvio, acordada pela enchente , entra a comer todos os outros animais. No Sul, a tradição complica-se: o boiguaçu mata
todos os animais, mas não os come inteiramente; come
somente os olhos da carniça, e tantos olhos devora,
que fica cheia da luz de todos esses olhos: o seu corpo transforma-se em ajuntadas pupilas rutilantes –
bola de chamas, clarão vivo, boitatá, cobra de fogo.”
(...) “No Norte do Brasil, às vezes o fogo fátuo, chama-se também luz-dos-afogados.” [p. 101-102]
V. Mitos Secundários – Gerais e Regionais. P.105 – 128
Neste capítulo dividido em duas seções o autor mostrará
três mitos que considera secundários e as lendas que narram
mitos agrupadas por sete regiões do Brasil.
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a)Gerais – p. 107 – 112
Como já falou o autor apresenta três mitos secundários de
porte nacional. Soa eles:

b)

1.

O Minhocão – “espécie de lobisomem marinho, que também andava na água doce, ao
tempo de verão, e causava muito dano aos
pescadores e mariscadores – foi chamado de
hipupiara por Gândavo, upupiara por Gabriel
Soares igpupupiara por Fernanão Cardim e
ipupiapra por Barlaeus.” [.107]

2.

Tutu – “Provavelmente oriundo da voz
quimbunda quitutu (que quer dizer ‘papão’, conforme Cordeiro da Mata), o tutu, seja significando o espantalho de crianças, seja designando um mandão ou valentão ( ou ameaça de violência), seja, enfim, indicando uma comida
comum à maior parte do Brasil, divulgou-se por
todo nosso país.” Os comentários trazidos pelo
autor são importantes. Tutu-zambê, cambe,
tutu-marambaia, tutu-do-mato, tutu-garanga,
bicho-do-mato.

3.

A Mãe-do-Ouro. Mostra como surgiu a lenda que narra o mito que se disseminou por todas as áreas de mineração em todo o Brasil.

Regionais. P. 112 – 128

O autor divide essa parte em se subseções. Amazônia,
Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ele se detém mais na Bahia, onde destaca o mito
do Quibungo. É uma atenção importantíssima e quase uma
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homenagem a Nina Rodrigues. A questão da linguagem é
nosso maior desafio para os estudos de folclore quando se
quer estabelecer a origem de termos. Há que admitir que de
uma origem surgem dialetos e sem o vínculo com a origem o
dialeto se torna autônomo. O melhor exemplo é apresentado
pelo autor após transcrever a narrativa poética da lenda que
narra o mito do “Quibungo e a Cachoeira”. Comenta o autor
em nota de rodapé: “Nina Rodrgues confessa, depois, não
saber a que dialeto africano pertence essa cantiga, na qual
só encontrou palavras dos geges: - longozoê, que é corruptela
de logosê,’ tartaruga’, e ogan, que significa ‘senhor’. Acredita ele haver ali alterações, devidas à pronúncia crioula.” P.
121.
[Este leitor não resiste a narrar dois casos. O primeiro veio
de meu avô paterno a quem não conheci. Diz de negros que
celebravam a eucaristia católica distribuindo aos membros
do quilombo paca assada com um bolo de angu. O rito católico se traduziu na cerimônia de o chefe dar a cada membro
em ritual solene esse banquete com as palavras: “Um bolo
de angu com paca!” ao que o fiel deveria responder: “Amem”.
Sem a narrativa, completa, “um antropólogo em Marte” poderia dizer qualquer coisa. A segunda tem o mesmo teor. Imaginem estae fato isolado. Mais uma vez o antropólogo em
Marte ouve uma menina cantando: “Regina sacode os óios.
Regina sacode os óios. Regina sacode os óios.” Achará tudo
muito divertido. Em seguida espantado se tiver o tino de perguntar à menina o que ela canta. A resposta será inesperada:
“É latim!” ]
VII. Conclusão. P. 147 -174
Neste capítulo, Basílio oferece ao leitor, o que não fez em
nenhuma outra, a síntese do conteúdo das seções: “a) O fol276

clore nos outros países do continente americano; b) o novo e
auspicioso movimento literário do Brasil em torno da nossa
demopsicologia.” [p. 147].
Ao iniciar a página propriamente dita de “introdução” o autor destaca o que merece transcrição integral porque Basílio
de Magalhães antecipa os anos que virão com a fundação da
Sociedade de Etnografia e Folclore de Mário de Andrade e a
Sociedade de Folclore de Câmara Cascudo. [Vejam meus
grifos.]
Ao rematar estas sucintas, mas conscienciosas observações – com que visei exclusivamente a por em destaque o novo serviço ora prestado às letras pátrias pelo
Dr. J. Silva Campos e a preitear-lhe a homenagem da
minha sincera estima e não menos sincera admiração, - prevaleço-me do ensejo, a fim de impetrar dos
que se votam, no Brasil, à cultura desinteressada, que
meditem na indicação de largo descortino, feita pelo
Sr. Ramón A. Laval, competente e infatigável folclorista
chileno, ao 2° Congresso Científico Pan-Americano (reunido em Washington, de 27 de dezembro de 1915 a 8
de janeiro de 1916), a propósito do carinho em que
devem ser tidas as tradições populares do Novo Mundo. Conhecedor da alta importância de tais estudos,
lembrou ele “a conveniência de estabelecer-se uma
Sociedade Internacional de Folclore Latino-Americano” (v. Procedings of Second Pan-American Scientific
Congress, I. 408-410).
Bem sei que essa louvável sugestão não terá apoio
da parte dos intelectuais brasileiros, tão displicente
é o assunto para a maioria deles. Mas, por que, ao
menos, não se há de fundar, nesta capital, um grê277

mio, que se dedique especialmente ao culto do
tradicionalismo nacional? Por que não imitaremos,
nisso, o exemplo de outros países adiantados do nosso continente? [p.149]
Notem que Basílio escreve no ano de 1928. Ele não ficará
somente em palavras vazias. Foi à luta. Insistiu junto à Academia Brasileira de Letras, ouviu promessas; insistiu junto
ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e recebeu como
consolação a publicação da segunda edição desta obra. Finalmente, saudou jubiloso a instalação solene da Comissão
Nacional de Folclore, ao lado de Renato Almeida e foi escolhido como vice-presidente na preparação do I Congresso
Brasileiro de Folclore – já se despedindo desse mundo.
a)O folclore nos outros países do continente americano. P. 150 – 155
Inicia com comentários à American Fol-lore Society, fundada
nos Estados Unidos em 1888. E acrescenta: “A “Folk-lore
Society” da Inglaterra é de 1878, o Grêmio espanhol “El
Folklore Andaluz” é de 1883; e a “Société des Traditions
Populaires”, francesa, é de 1885”. Em seguida menciona publicações do México e da Costa Rica e se detém na “Sociedad
Del Folklore Cubano” com honras a Fernando Ortiz e a ampla
bibliografia cubana. Diz ainda da fundação da “Sociedad de
Folklore” da República do Panamá, criada no ano de 1911.
Percorre, segundo a ordem, a Colômbia, a Venezuela, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai, para se deter
em palavras elogiosas ao Chile e à Argentina. “Mas os países sul-americanos que, tanto ou mais do que o nosso, se
têm ultimamente assinalado pelo apreço das tradições populares, são o Chile e a República Argentina”.
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Ainda nesta seção o autor se aproveita para falar do Brasil e
sugerir como consolação a criação de uma “Seção de Folclore na Academia Brasileira de Letras”. Vale grifar mais uma
vez:
Se de todo não puder vingar a idéia da fundação
de um grêmio que se consagre exclusivamente aos
estudos de nossa demopsicologia, tomo a liberdade de sugerir à Academia Brasileira de Letras (...)
que instale sob a sua cúpula uma Seção de Folclore, a fim de aproveitar o nosso material esparso,
comentá-lo, desenvolvê-lo e sistematizar-lhe a coordenação e republicação. [p.154]
Menciona três nomes “de comprovada capacidade de trabalho na ABL: Afrânio Peixoto, Gustavo Barroso e Osvaldo Orico”.
[Há uma curiosidade. Osvaldo Orico venceu na surdina a disputa pela mesma cadeira a Lindolfo Gomes, o qual dava como
certa sua eleição como candidato ao fardão.]
b)

O novo e auspicioso movimento literário do
Brasil em torno da nossa demopsicologia. P. 155 –
174

Nesta seção, Basílio exibe os autores e os estudos que
merecem menção sobre o folclore em cada estado do Brasil, antecipando que poderiam ser as “Comissões estaduais de Folclore”. Chama atenção para estudos anteriores de sua lavra, nos quais coloca em relevo a temática
“indianismo e sertanejismo” e os processos subsequentes
de nossa literatura. Justifica: “O momento, que estamos
atravessando, parece-me favorável ao desenvolvimento
dos estudos do nosso folclore, se se observar o “motivo”
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que está predominando na literatura brasileira do século
presente e dos dias que correm.” [p.155]
Reserva cinco páginas para traçar um panorama dos temas de interesse para o folclore e chama atenção rapidamente do leitor para sua militância política – O Grande
Doente da América do Sul – para, em seguida dedicar-se
ao que se estudou em cada Estado. 1. Amazonas, página
160. 2. Pará, página 160, 161. 3. Maranhão, página 161.
4. Piauí, página 162. Ceará, página 162. 5. Rio Grande do
Norte, página 162, 163. Destaca Luis da Câmara Cascudo
com uma obra de 1921: “Alma Patrícia”. 6. Paraíba, página 163. 7. Pernambuco, página 163. 8. Alagoas, página
164. 9. Sergipe, página 164. 10.Bahia, página 164, 165.
11. Minas Gerais, página 165, 166. 12. Goiás, página 166.
13. Mato Grosso, página 167. 14. Espírito Santo, página
167. 15. Rio de Janeiro, página 167, 168. 16. São Paulo,
página 168, 169. 17. Paraná , página 169, 170. 18. Santa
Catarina, página 170. 19. Rio Grande do Sul, página 170,
171.
Em seguida o autor enumera nomes e obras de autores
dos quais desconhece a biografia e naturalidade e conclui:
Convoquemos para a nossa mitografia os esforços desses bandeirantes intelectuais, quase todos
fortunosamente vivos e, pela maior parte, na flórea
primavera da existência. Digamos-lhes, sobretudo aos
que ainda não o sentiram, que o estudo do folclore
proporciona prazeres compensativos das fadigas que
demanda. Mostremos-lhes, enfim, que as tradições,
que o opulentam e aformoseiam, - lendas, contos, fábulas, adágios, adivinhas, jogos infantis, poemetos e
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trovas, - constituem verdadeiros testes de inteligência assimiladora, transformadora e criadora, sempre
lúcida e vivaz, que distingue o nosso mestiço em toda
a extensão do país, e que a carinhosa rebusca dessas
formas de atividade mental e o constante contato com
o nosso povo é que nos possibilitarão conhecê-lo melhor e amá-lo mais sinceramente, habilitando-nos,
assim a que também mais eficientemente cooperemos, - com ele, por ele e para ele, - no robustecimento
do caráter nacional e na exaltação sinérgica da alma
nacional. [p. 173-174.]
Fim da primeira parte.
Segunda Parte.
Contos e Fábulas Populares da Bahia coligidos Por
João da Silva Campos. P. 175 – 340.
Basílio de Magalhães se mobilizou para escrever esta
obra a partir do momento em que o baiano, João da Silva
Campos, lhe entregou os originais dos Contos. Há certo
orgulho na confiança creditada e ao mesmo tempo alguma indignação. O orgulho transparece no plano da obra.
O autor visualiza a oportunidade de trazer a público a própria biblioteca, passar em revista as obras de brasileiros
e estrangeiros sobre o folclore, articular estudos anteriores num amplo projeto de reunião dos estudiosos do folclore a exemplo do que já acontecera em Portugal a partir de Almeida Garret, da Inglaterra, da França, da Itália e
da Espanha, saltando para a América a partir dos Estados
Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Panamá, Venezuela,
Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Chile e Argentina. A indignação transparece em dois momen281

tos. O desprezo de nossas elites políticas e intelectuais
pelo povo e seu saber, de que é exemplo o elitismo literário da Academia Brasileira de Letras e a maneira como
Sílvio Romero se julgava o único pesquisador de Folclore.
Basílio reconhece a contribuição de Sílvio Romero, mas
censura sua conduta de não saber acolher e promover.
Esta censura tem como base a relações próxima de Basílio com Urbino Viana de Montes Claros que lhe revela
que a obra Brasil Interior enviada a Sílvio Romero não
recebeu dele a menor atenção.
A obra de Silva Campos também dá motivos às críticas de
Basílio. Na primeira página, Silva Campos adverte: “Dos
contos populares do Brasil que Sílvio Romero coligiu, nenhum figura neste volume, senão sob mui diferente versão. Em alguns deles, encontram-se episódios de vários
dos enfeixados no trabalho do grande polígrafo
sergipano.” [p.177.]
Seguem os 81 contos, aos quais se acrescentam seis de
outras regiões do Brasil. Vale a pena comparar o conteúdo dos contos com a obra de Lindolfo Gomes cujos contos foram coletados em Minas Gerais. Ver a ficha Contos
Populares Brasileiros de 1916.
Merece também menção de que qualquer que seja o conto popular cada narrador o profere segundo o próprio repertório linguístico. A única forma que garante a fixação
da narrativa é a poética, cujo ritmo, rima e métrica aprisionam a estrutura narrativa. Isto acontece até mesmo
quando um episódio tem no centro personagens históricos. Exibe-se em seguida a relação dos contos apresentados na obra.
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Glossário p. 341 – 348.
Notas Complementares –p. 349 – 361
Notas recomendadas pelo autor a Aurélio Buarque de
Holanda para a terceira edição
Índice Onomástico p. 363 – 377
Preparado por Aurélio Buarque de Holanda.
Índice – p. 379 – 382.
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Ficha da obra:

GÓES, Carlos. Histórias da Terra Mineira.
Rio de Janeiro: Livraria Garnier; Belo Horizonte, 1994. 119 páginas. [Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor
Carlos Góes, nasceu no Rio de Janeiro em 1881, filho de Domingos Góes e de Maria Eugênia Machado Góes. Cursou Humanidades nos colégios Abílio e Externato Aquino, formando-se em
Direito pela Faculdade do Estado de Minas Gerais. Mudou-se do
Rio de Janeiro para Minas Gerais, tornando-se Promotor Público
em Muzambinho, até ingressar como Professor Catedrático de
Português no Ginásio Oficial de Minas Gerais, por brilhante concurso onde alcançou o 1º lugar, sendo muito cumprimentado
pela brilhante tese “Da Linguagem”.Publicou inúmeros trabalhos didáticos: “Dicionário de Galecismos”, “Dicionário de Raízes
e Cognatos” (premiado pela Academia Brasileira de Letras), “Dicionário de Afixos”, “Método de Análise”, “Sintaxe da Regência”, “Sintaxe da Construção”, “Gramática Expositiva Primária” e
“Pontos de Língua Pátria”. Apaixonado pela Literatura e, em particular, pela poesia e primoroso diletante da bela arte, publicou
os livros “Crótulos” (1888), “Cítara” (1904) e “Espelhos” (1924).
Dramaturgo, escreveu a peça histórica “O Governador das Esmeraldas” e algumas comédias e dramas. Foi titular da cadeira nº 11
da Academia Mineira de Letras. No ano de 1931 veio residir em
Petrópolis e aqui impressionou a sociedade intelectual e cultural com seus talentos oratórios e de escritor, ingressando na Academia Petropolitana de Letras, na cadeira nº 38, patronímica de
Casimiro de Abreu, tomando posse a 10 de setembro de 1933.
Por pouco tempo enriqueceu a Academia e a Cultura de
Petrópolis, falecendo em janeiro de 1935, recebendo homenagem acadêmica em sessão realizada a 7 de fevereiro do mesmo
ano, sendo orador o acadêmico Álvaro Machado.
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Publicou a obra Mil Quadras Populares Brasileiras no ano de
1916 pela editora Briguiet do Rio de Janeiro.
Em 1919: Contos Morais e Cívicos do Brasil.
Historia da Terra Mineira já contava em 1959 com 16 edições.
Parece que a primeira edição é do ano de 1916. A obra segue o
modelo das dedicadas à Educação Moral e Cívica da época, tais
como Livro de Leitura para o curso complementar das Escolas
Primárias elaborado por Manoel Bonfim e Olavo Bilac, publicado em 1914; Contos Pátrios (Para Crianças) obra em dois volumes de autoria de Olavo Bilac e Coelho Neto que obteve 42
edições até o ano de 1954. Essa sequência de edições não competia com o Best seller Cartilha Nacional de autoria de Hilário
Ribeiro a qual em 1946 já contava com 239 edições premiada em
1887 na Exposição de Objetos Escolares e, com Medalha de Prata
em 1889 na Exposição de Paris. [foi nesta Cartilha que eu aprendi impacientemente a visualizar as primeiras letras no ano de
1947.]
Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
A obra é composta por 24 contos com destaque para quatro linhas temáticas: Entradas e Bandeiras; descobrimento das Minas
e sua exploração; imigração e povoamento; espírito de nativismo.
Prefácio da 1ª edição. P. 9 – 10
Merece destaque: 1. “O plano do presente livrinho começou a
formar-se em nosso espírito quando nos capacitamos de que é
dever patriótico ensinar às crianças de nossas escolas, sob a forma pitoresca de contos, a história retrospectiva desta grande
fração de nossa Pátria – o Estado de Minas Gerais, berço que foi
da Liberdade.” P. 9
Destaque 2. “A educação moral e cívica da infância é hoje o problema, que mais de perto, entende com a concretização da nossa nacionalidade. Um povo só pode verdadeiramente ter a cons-
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ciência de sua nacionalidade, quando se orgulha de seu passado e de suas tradições, - o que só se dá desde o momento, em
que esse povo conheça os passos de sua História, possua cultura
bastante para aferir o valor de seus heróis, e se inspire nos grandes lances, que honorificaram a seus avoengos.” P. 9
Destaques dos capítulos / contos:
Os Bandeirantes – p. 11-15
O Governador das Esmeraldas – p. 16 – 18
A Lenda das Pedras Verdes – p. 19-21
Borba Gato – p. 22 – 24
Anhanguera – p. 25-28
As Minas de Ouro – p. 29-36
O Descobridor dos Diamantes – p. 37-41
O Livro da Capa Verde – p. 42-45
Cabeça de Ferro – p. 46-48
Izidoro, o Mártir – p. 49-54
O Contratador de Diamantes – p. 55 -60
O Capão da Traição – p. 61-63
A Expedição do Caminho Novo – p. 64- 69
Morro da Queimada – p. 70-74
O Aleijadinho – p. 75-77
Chico Rei - p. 78-81
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Bábara Heliodora – p. 82-87
Marília de Dirceu – p. 88-90
O Caso da Maçã – p. 91-96
Tiradentes – p. 97-105
O Escravo Fiel – p. 106-108
O Diamante do Abaeté – p. 109-112
O Solitário de Lagoa Santa – p. 113-116
Os Quilombolas – p. 117-119
Vale sublinhar o empenho de Carlos Góis em promover nas escolas episódios de nossa história regional que deveriam se fixar
na memória das crianças em Minas Gerais. A obra responde adequadamente ao esforço iniciado por Xavier da Veiga no ano de
1895 com a criação do Arquivo Público Mineiro e em 1896 com a
Revista do Arquivo Público Mineiro. Contudo, há que marcar
uma difrença. Os heróis mineiros a serem celebrados não se
resumem nos inconfidendes, e em Aleijadinho. Há Chico Rei, há
Isidoro, há “Escravo Fiel”, há quilombolas.
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Ficha da obra: SENNA, Nelson de. Africanos no Brasil. Estudos sobre os negros africanos e influências afro-negras sobre a
linguagem e costumes do povo brasileiro. Belo Horizonte: o autor, 1938. . PP. 306. [o autor informa que a impressão iniciada em
1938 somente foi concluída em 1940. De fato, a dedicatória do
autor é datada em 24 de fevereiro de 1940] [Acervo de José
Moreira de Souza que estará disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]
Informações relevantes sobre o autor:
Nelson Coelho de Senna nasceu na cidade do Serro no dia 4 de
outubro de 1876 e faleceu em Belo Horizonte no dia 2 de junho
de 1952. Nelson de Senna é membro fundador da Comissão
Mineira de Folclore tendo sido dos quinze que participaram da
primeira reunião acontecida no dia 19 de fevereiro do ano de
1948 para fundar efetivamente a Sub-Comissão Mineira de Folclore e comunicar essa criação ao governo do Estado e à Prefeitura de Belo Horizonte.
Não poderia ser diferente. Entre os membros convidados Nelson era o que registrava maior percurso dedicado ao estudo de
Minas Gerais. Seria, portanto, o decano e o que exibia o maior
acervo de obras sobre Minas, valendo destacar a série Anuário
de Minas Gerais, seguida A terra Mineira, publicada em 1922 e
em segunda edição em 1926, e Africanos do Brasil, edição datada
de 1938 mas publicada de fato em fevereiro de 1940.
Outras obras: Páginas tímidas (1896); Contos sertanejos (1902);
Notas e crônicas (1907); Os índios no Brasil (1908); Contribuições
para um futuro mapa do estado de Minas Gerais (1910); Contribuição etnográfica dos padres da Companhia de Jesus e dos cronistas leigos dos primeiros séculos da história da pátria (1914);
Geografia do Brasil (1922); Alguns estudos brasileiros (1927).
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Entre todos os convidados por Aires da Mata Machado Filho para
a reunião de fundação da Comissão Mineira de Folclore, certamente, Nelson Coelho de Senna era a figura de maior porte, o
totem da Comissão. Era o mais idoso – faleceria quatro anos
após esta data - . Iniciara sua trajetória no jornalismo no ano de
1893 ainda como estudante em Diamantina e era totalmente
devotado à compreensão de Minas Gerais no contexto da federação. Fora deputado ao longo de 23 anos no período da República Velha – aliava, portanto, o estudo à prática -. Cultuava a ideia
de que “Povo” para os governos deve estar acima dos interesses
de classe, ou dos fragmentos representados por grupos de pressão. Entendia que representava o “povo” que o elegera e não os
grupos de pressão do território de seu distrito, no caso, a região
do Jequitinhonha.
Tudo isto justifica que Nelson de Senna tenha sido escolhido
pelo Centro de Estudos Históricos e Culturais entre os três políticos mineiros para serem contemplados na série “Memória
Política de Minas Gerais”. No volume a ele dedicado, a professora Vera Alice Cardoso Silva destaca duas vertentes do pensamento de Nelson de Senna: 1. “Temas e teses no campo das
Ciências Sociais” e 2. “Ideias e ideais sociais e políticos”. Na primeira vertente enumera quatro convicções do autor como professor: 1. O povo mineiro é miscigenado, e este atributo é positivo”. 2. “É preciso ensinar às novas gerações a história de constituição desse povo”. 3. “Neste mosaico de regiões e subculturas
que constitui Minas Gerais, destaca-se a variedade de recursos
naturais, cuja exploração inteligente, cientificamente
conduzida, constituirá a base de expansão continuada da riqueza do Estado e dos mineiros.” 4. “A história de Minas é a história
de seus grandes vultos.” P. 40.
Na vertente da ação política, Vera Alice enumera: 1. Preocupação com destaque às “Responsabilidades permanentes dos
governantes estaduais”. 2. Atenção para o Financiamento do
Estado e sua capacidade fiscal. 3. Ênfase na Função Social do
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Estado: educação e trabalho. P. 44-45 [ Fundação João Pinheiro,
Centro de Estudos Históricos e Culturais. Memória Política de
Minas Gerais: Nelson Coelho de Sena. Belo Horizonte: Fundação
João Pinheiro, 2006. Estudo crítico de Vera Alice Cardoso Silva.]
Pelo que se vê, Nelson de Senna é um dos que contribuem para
a afirmação das Ciências Sociais em Minas Gerais e realiza o sonho do distante ano de 1832 no qual, no dia 10 de janeiro, o
senador do Império propôs a criação de um Curso de Ciências
Sociais na cidade de Ouro Preto com vistas à Administração Pública. [Veiga, José Pedro Xavier da Veiga. Efemérides Mineiras.
Janeiro, 10, 1832. P. 140 -141.]
Juntamente com Nelson se Senna vale sublinhar estudos de
Teófilo Ottoni sobre Os Selvagens do Mucuri, e de José Salomé
Queiroga com seu Maricota e o Padre Chico: Lenda do Rio São
Francisco publicado em 1871 como relatório de viagem sugerida
por Teófilo Ottoni. Quase se pode dizer que a partir do Serro
fundou-se uma escola de Ciências Sociais em Minas Gerais.
Vale acrescentar, finalmente, que João Dornas Filho também
publicou, na mesma época pela Editora Civilização Brasileira Escravidão no Brasil – 1939 -, e retornaria ao mesmo assunto em
1943 com A Influência Social do Negro Brasileiro publicado na
cidade de Curitiba pela Editora Guaíra, Cadernos Azul nº 18.

1.

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.

Africanos no Brasil é obra ambiciosa apresentada pelo autor
na comemoração do cinquentenário da Abolição – 1938.
Após as páginas pré textuais o autor divide a obra em 18
capítulos. Merecem menção as páginas iniciais:
Homenagem ao Instituto Históricos e Geográfico Brasileiro.
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Nessa página, o autor declara “fazer parte do quadro social
dessa gloriosa corporação científica, desde 23 de agosto de
1901. “ P.5
Homenagem do Autor
À memória dos “doze milhões” de escravos africanos, que
(segundo Silvio Romero) foram trazidos pelo trafico negreiro
à Terra Brasileira. (...)
Salve a Lei Áurea N. 3.353, de 13 de maio de 1888. P. 7.)
[Atenção para o louvor à Lei Áurea.]
Advertência Preliminar
“Este é um livro simples, feito com espírito de brasilidade e
sem pretensões de obra bem acabada. (...) Aí fica exposto à
publicidade, esperando a corrigenda dos doutos, se por acaso for lido por quem se interesse pelo seu conteúdo. Belo
Horizonte, 11 X 1938.” P. 9
O Cincoentenário da Lei Áurea ( 1888-1938)
“Em torno da Tese XIII – “A linguagem dos africanos e sua
influência na língua portuguesa falada no Brasil” – foi o presente trabalho apresentado pelo Professor Nelson de Senna,
por ocasião da comemoração promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e Sociedade Mineira de
Belas Artes, na “Semana de estudos afro-brasileiros em Belo
Horizonte – Maio de 1938”.
“Pela amplitude da matéria, o Autor deixou todo o seu estudo, sob o título mais genérico: - Africanos no Brasil – .” p. 11
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Sumário da Matéria contida neste livro. P. 13- 21
Capítulo I – p. 23-24
“Como surgiu no espírito do autor o gosto pelos estudos
africanistas, aos quais vem se dedicando há longos anos.”
Capítulo II – p. 25- 26
“Motivos históricos e sentimentais que devem orientar esses estudos no Brasil, pelo muito que devemos ao trabalho
dos escravos vindos da África – a qual foi também a terra de
degredo de tantos Patriotas Brasileiros, envolvidos na Inconfidência Mineira (1789-1792) e cujos nomes aqui são recordados, num preito de saudade e reverência.”
Capítulo III – p.26 – 29
“Nova mentalidade brasileira a respeito da colaboração negra no progresso do país, e maior apreço pelas pesquisas
nos escuros subterrâneos da História Nacional. O Estudo do
negro e escritores que com ele vêm se preocupando em nosso país, em trabalhos científicos ou literários, de diversos
gêneros.” [O autor enumera 197 nomes de pessoas que de
algum modo se dedicaram ao assunto e destaca os “diversos gêneros”.]
Diversos gêneros:
“Dissertações e memórias etnográficas e científicas; no romance, na poesia, no conto nas narrativas e na literatura “folklorica”, em trabalhos filológicos e de crítica histórica, em estudos sobre arte, danças, músicas, costumes, doenças, religiosidade , mitos, lendas, ritos, superstições, etc.” p. 26
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Capítulo IV– p. 29-37
“Obras e autores que tomaram afeição pelos temas afrobrasileiros, hoje em voga, estudando costumes e tipos negros, na poesia, no romance, no conto, no teatro. Vários compatriotas ilustres, diretos descendentes da raça negra: pretos, pardos, mulatos e mestiços afro-brasileiros, em destaque no país, desde os tempos coloniais. “
Capítulo V – p. 37 – 42
“A música brasileira, grandemente influenciada pelo negro
africano, outras manifestações de arte africana e interesse
crescente pelas “cousas de negro”, pelos costumes e tradições que os negros escravos africanos deixaram implantados no Brasil.”
Capítulo VI – p. 42 – 49
Ausência de preconceitos raciais, na sociedade brasileira,
sendo o negro e sua mestiçagem com as outras raças – branca e vermelha – fatores eficientes de nosso desenvolvimento
demográfico, econômico e cultural”
[Aqui irá enumerar: Chico Rei, Chica da Silva, Aleijadinho e
Mestre Valentim. Entre inúmeros outros por todo o Brasil.]
Capítulo VII – p. 49 – 52
“Primeiros contatos luso-africanos e início do tráfico negreiro para o Brasil desde a primeira metade do Século XVI”
Capítulo VIII – p. 52 – 57
Estatísticas do número de escravos introduzidos pelo tráfico
africano no Brasil, até 1857. As leis de gradual emancipação
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do cativeiro negro, desde a extinção do tráfico, lei do ventrelivre e libertação dos sexagenários, até a abolição completa
pela “Lei Áurea”, em 1888. A campanha abolicionista e suas
maiores figuras em nosso país.”
Capítulo IX – p. 57 – 69
Número de escravos até a abolição do elemento servil.
Proporcionalidade da raça negra e sua mestiçagem, nas províncias e Estados Brasileiros, na massa da população nacional (Censos de 1872 e 1890). A crescente absorção do negro
pela raça branca e sub-raças intermediárias. Causas que concorrem para o rápido desaparecimento do “negro puro”, na
população brasileira.”
Capítulo X – p. 69 – 73
“A influência africanista, na terra e na gente do Brasil, principalmente na linguagem de nosso povo e nos seus costumes
caseiros e rurais. Cômputo total do Vocabulário de Língua
Portuguesa e o seu esquecimento na América pelos milhares
de africanismos, brasileirismo e indigenismos, aqui introduzidos no seio da Língua Nacional.” [Enumera termos africanos por grupos linguísticos]
Capítulo XI – p. 74 – 84
“Como prova o autor que a importância e o vulto numérico
dos africanismos, na linguagem brasileira, não tem merecido
o devido apreço dos melhores léxicos e dos maiores filólogos
da Língua Portuguesa, tal como é falada e entendida deste
lado do Atlântico. Cálculos feitos sobre o número total de
palavras, de que se compõe o Léxico Português. Deficiência
da relação dos vocábulos já dicionarizados, tendo-se em vis295

ta que, nos melhores Léxicos da Língua Portuguesa, se acham
omitidas milhares de vozes africanas e indígenoamericanas,
“moentes e correntes” na linguagem brasileira.
“Crítica e comentários sobre uma deficientíssima avaliação
feita pela “Introdução” do “Dicionário Etimológico Português” (em recente edição do Rio de Janeiro) e segundo a qual
apenas quarenta e sete (47) elementos afro-negros teriam
sido encontrados no mais copioso dos Léxicos da Língua
Portuguesa (o Dicionário organizado por Cândido de
Figueiredo).
“Enumeração exemplificada de muitíssimas outras palavras
que nos vieram das próprias línguas africanas ali mencionadas. (...) Em face da prova dada, não deve, pois, continuar a
prevalecer aquele apressado e reduzidíssimo cálculo de existirem tão somente “ 47 elementos de línguas africanas” integrados nos domínios da Língua Portuguesa.”
Capítulo XII – p. 84 – 103
“O enriquecimento vocabular brasileiro, neste particular, fica
evidenciado por uma torrente de palavras africanas, derivadas principalmente do Quimbundo ou “língua geral” de Angola, conforme a nomenclatura que aqui daremos e foi omitida, entretanto, nos léxicos portugueses; e ainda pela menção, que ora faremos, de alguns dos variadíssimos “nomes
locais brasileiros” derivados do Angolês, e de outras palavras derivadas, ou compostas, no falar brasileiro, com essas
vozes procedentes de Angola.”
Capítulo XIII – p. 104 – 110
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“Não se limitam, porém, os africanismos introduzidos no Brasil
apenas àquelas nove (9) fontes de línguas afro-negras, únicas mencionadas na “Introdução” do “Dicionário Etimológico
Português” do douto Professor A. Nascentes; mas, devem ser
também relembrados os inúmeros vocábulos que, procedentes do Congo e da Guiné, hoje opulentam a linguagem brasileira, conforme os abundantes exemplos que aqui serão por
nós relacionados.”
Capítulo XIV – p. 110 – 113
“Em seguida às vozes de origem Conguesa e Guineana, são
dignas ainda de apreço as que nos vieram da língua dos negros Geges [sic] e Nagôs, ou dos “Negros-Minas”, porque
essas vozes nos dão exemplificação ou entendimento para
muitas crendices e práticas de feitiçarias e superstições arraigadas no espírito das camadas sociais inferiores, em nosso país.”
Capítulo XV – p. 113 – 119
“As macumbas e candomblés e os ritos e usanças de
fetichismo negro no Brasil, com uma nomenclatura das expressões mais usadas entre eles, são por sua vez aqui mencionados, como reforço da nossa tese sobre a importância
dos africanismos na língua luso-brasileira.”
Capítulo XVI – p. 119 – 139
“Enumeração, por ordem alfabética, dos povos africanos que
forneceram o material humano para alimentar o odioso tráfico negreiro de escravos para o Brasil e para a América, em
geral, constando dessa extensa lista alfabética os mais conhecidos nomes étnicos ou raciais, além dos designativos
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regionais, ou das alcunhas e apelidos, com que eram conhecidos no Brasil os escravos importados da África.” [Não compreendo a omissão dos “cobu” na lista de Nelson de Senna.
Tenho certeza que esta tribo não era desconhecida do autor
porque tanto como serrano, quanto como participante da equipe de redação do Arquivo Público Mineiro, teve o autor oportunidade de ler pelo menos o testamento de Bernardo Fonseca Lobo em cujo plantel de escravos figuravam inúmeros negros mina-cobu. Ver Souza, José Moreira de. Gouveia e seus
mitos. Gouveia: o autor, 2001. Ver também: Boletim Carranca
01_2012: “Cobu da Gouveia, sapato sem meia”]
Capítulo XVII – p. 139 – 158
“As línguas e dialetos africanos mais relacionados com esses povos do continente negro, que foram vítimas do comércio da escravatura. Os três grupos raciais e linguísticos dos
povos Bantús, Cafreais e Guineanos-Sudaneses: ligeira nomenclatura idiomática afro-negra, quanto de línguas e formas dialetais que mais interessam aos estudos africanistas
no Brasil.”
Capítulo XVII – p. 158 – 180
Contribuição de palavras e expressões indígenas-americanas
que o Brasil mandou para as Costas da África.
“Exemplificação, por grupos de assuntos, das palavras e expressões que recebemos da gente afro-negra, para designarem: a) Afeições (...) b) Alcunhas: depreciativas; defeitos físicos; reveladoras de más qualidades; elogios (...); c) Alimentos(...); d) amimais (...) e) Árvores (...); f)Bebidas (...); g) cantigas (...); h)danças; (...); i) doenças (...); j) drogas (...); k) enfeites (...); l) feitiçarias(...); m) habitação (...); n) instrumen298

tos e aparelhos (...) o)Jogos (...); p) meios de transporte (...);
q) Nomes locais e regionais (...); r) partes do corpo humano e
do organismo animal (...); s)fenômenos meteorológicos (...);
u) vestes (...); v) vícios prosódicos.”

Concluindo – p. 180 - 183
O autor conclui sua tese da ampla contribuição linguísticas
dos africanos à linguagem portuguesa no Brasil.

Resenhas Anexas – p. 183 - 274
A)

Verbos brasileiros derivado de vozes africanas p.
183 – 203

B)

Expressões verbais brasileiras, hibridamente compostas com várias vozes de origem africana. P. 203 –
235

C)

Expressões, frases, locuções, nomes locais, ditos e provérbios brasileiros, em que entram palavras
de origem africana. P. 235- 252 [aqui o autor
exemplifica somente com as expressões que se iniciam com a letra “a”.]

D)

Adagiário afro-negro brasileiro. P. 253 - 274

Bibliografia. p. 275 -297
Índice Geral. p. 299 - 306
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Ficha da obra: MACHADO FILHO, Aires da Mata. O negro e
o garimpo em Minas Gerais. 2. Ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1964. 131 pp. [A primeira edição foi publicada
pela Livraria José Olímpio no ano de 1943. Acervo de José
Moreira de Souza disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor:
Aires nasceu no dia 24 fevereiro – 1909 no distrito de São
João da Chapada – município de Diamantina - e faleceu no
dia 23 agosto 1985 em acidente rodoviário próximo a Belo
Horizonte, em plena Semana Mineira de Folclore. Sua trajetória como pessoa e intelectual é das mais exemplares. Merece destaque duas de suas obras para revelar sua abertura
para o mundo: Educação dos Cegos no Brasil - Belo Horizonte, Os Amigos do Livro, 1931. E O Caso de Helena Keller Belo Horizonte, Editora Itatiaia, 1980. A primeira revela o
cuidado de socializar a aprendizagem de acordo com sua condição. O menino Aires aprendeu a viver com sua deficiência
visual e tornou essa deficiência uma virtude. A segunda resulta da atenção constante às barreiras da comunicação. Helena Keller é uma moça para qual todas as barreiras a impediam de toda comunicação. Essa será a questão que determina o percurso de Aires: Quais deficiências nos impedem
de compreender o mundo em que vivemos? A partir da visão
reduzida Aires cuidou de se tornar atento aos recursos que
temos para ter acesso ao mundo. Eis a extensa bibliografia
desse mestre da comunicação.
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Bibliografia:
Educação dos Cegos no Brasil - Belo Horizonte, Os Amigos do
Livro, 1931.
Escrever Certo - Primeira série, 1a. edição, Belo Horizonte,
Os Amigos do Livro, 1935; 2a. edição, Rio de Janeiro, Editora
ABC, 1938.
Ortografia Oficial - 1a. edição, Belo Horizonte, Editora Mensagem, 1938; 2a. edição, 1938; 3a. edição, Rio de Janeiro,
Livraria Francisco Alves, 1942; 4a. edição, Belo Horizonte, Livraria Rex, 1944; 5a. edição, Belo Horizonte, Editora Itatiaia,
1955; 6a. edição, idem, 1957.
O Negro e o Garimpo em Minas Gerais - (Prêmio “João Ribeiro” da Academia Brasileira de Letras) , Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1943; 2a. edição, Rio de Janeiro,
Editora Civilização Brasileira, 1964.
Arraial do Tijuco, Cidade de Diamantina - Rio de Janeiro, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1945; 2a.
edição, São Paulo, Livraria Martins; 3a. edição revista, Belo
Horizonte, Editora Itatiaia e Edusp, 1980.
Araxá - (Com Sebastião de Affonseca e Silva) , Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1946.
Em Busca do Termo Próprio - Rio de Janeiro, Livraria Agir,
1947.
História de Castro Alves - Belo Horizonte, Edições Rocha, 1947.
Tiradentes, Herói Humano - Belo Horizonte, Edição
Siderosiana, 1948.
Português e Literatura - Belo Horizonte, Editora Minas Gerais, 1950; 2a. edição, 1951; 3a. edição, 1960.
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Curso de Folclore - Rio de Janeiro, Livros de Portugal, 1951.
A Correção na Frase - Rio de Janeiro, Organizações Simões,
1951.
Maria Montessori - Separata de Kriterion – Revista da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1952.
Crítica de Estilos - (Prêmio “Cidade de Belo Horizonte”) , Rio
de Janeiro, Livraria Agir, 1956.
Falar, Ler e Escrever - Rio de Janeiro, Instituto Nacional do
Livro, MEC, 1956.
O Fazendeiro Formado - Rio de Janeiro, Campanha Nacional
de Educação de Adultos, MEC, 1957.
Camões Épico - Rio de Janeiro, Livraria Agir, 1957; 7a. edição,
idem, 1974.
Ideias e Poesia - Belo Horizonte, Edição do Autor, 1960.
Pequena História da Língua Portuguesa - Rio de Janeiro, Campanha Nacional de Educação de Adultos, MEC, 1961.
Português Fora das Gramáticas - Belo Horizonte, Edição
Siderosiana, 1964; 2a. edição, 1968.
Aventuras de um Caçador De Palavras - Rio de Janeiro, Livraria Acadêmica, 1965.
Dicionário Didático e Popular da Língua Portuguesa - São Paulo, Brasiliense, 1965; 2a. edição, 1968.
Mário de Andrade Folclorista - in Mário de Andrade, Edições
M. P., Belo Horizonte, 1965.
Coleção Escrever Certo - São Paulo, Boa Leitura, 1966; 2a.
edição, 1966.
Dicionário Ilustrado Urupês - São Paulo, Gráfica Urupês-Edinal,
1969.
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Grande Coleção da Língua Portuguesa - São Paulo, Gráfica
Urupês-Edinal, 1969.
Estudos de Literatura - São Paulo, Gráfica Urupês-Edinal, 1969.
Recepção de João Etienne Filho - (Academia Mineira de Letras) , Belo Horizonte, 1970.
Nova Ortografia - Belo Horizonte, Editora Vega, 1972; 2a. edição, 1972; 3a. edição, 1975; 4a. edição, 1976.
Dias e Noites em Diamantina - Belo Horizonte, Edição do Autor,
1972.
Camões Lírico - Livraria Agir, 1974; 2a. edição, 1976.
Linguística E Humanismo - Petrópolis, Vozes, 1974 (Prêmio
“Cidade de Belo Horizonte”) .
O que se Deve ao Sistema Braille - Separata do Boletim Bibliográfico (Biblioteca Mário de Andrade) , São Paulo, 1975.
O Enigma do Aleijadinho e Outros Estudos Mineiros - Rio de
Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1975.
Novíssimo Dicionário Ilustrado Urupês - São Paulo, Edição Age,
1976; 2a. edição, 1976.
Tijuco e Diamantina - (Com Tom Maia e Thereza Regina de
Camargo Maia) , São Paulo, Companhia Editora Nacional/
Embratur, 1979.
A Palavra é de Ouro - Belo Horizonte, Editora Vega, 1979.
Aspectos do Estilo Camiliano em “Eusébio Macário” - in “Estudos Portugueses”, Faculdade de Letras, UFMG, Belo Horizonte, 1979.
Função da Literatura Infantil - in Ensaio sobre Literatura Infantil, Belo Horizonte, 1980 (Prêmio da Secretaria de Educação, através do Centro de Educação Permanente “Prof. Luís
de Bessa”, setor cultural) .
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O Caso de Helena Keller - Belo Horizonte, Editora Itatiaia, 1980.
Traduções:
CLAPARÊDE, Ed. - Psicologia da Criança e Pedagogia Experimental (com Turiano Pereira) 1a. edição, Belo Horizonte,
Imprensa Oficial, 1934; 2a. edição, Rio de Janeiro, Livraria
Francisco Alves, 1940; 3a. São Paulo, Editora do Brasil, 1956.
LYONS, Eugene - Stalin, Czar de Todas as Rússias, Rio de Janeiro, Livraria José Olímpio Editora, 1941.
CASAIS, José - Congonhas do Campo, Rio, 1942.
CASAIS, José - Roteiro Balneário, Rio, 1942.
WHITEHEAD, A. N. - A Ciência e o Mundo Moderno - São Paulo, Brasiliense, 1956.
FOERSTER, Fr. W. - Para Formar o Caráter - Rio de Janeiro,
Livraria José Olímpio, 1947; 2a. edição, idem, 1950.
BODMER, Frederick - O Homem e as Línguas - Porto Alegre,
Ed. Globo, 1960.
Esta bibliografia, certamente, preparada pela família de Aires
para compor a genealogia da família Mata Machado deixou
de lado três importantes contribuições do autor como membro fundador da Comissão Mineira de Folclore e seu presidente até o ano de 1980.
Veja-se:
“O Folclore em Minas Gerais” in Segundo Seminário de Estudos Mineiros. Belo Horizonte: Universidade de Minas Gerais,
Outubro de 1956, p. 224.
“Apresentação” à obra O Congado em Minas Gerais. Belo
Horizonte: Universidade Católica de Minas Gerais. 1970.
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“Apresentação” do Boletim da Comissão Mineira de Folclore
nº 1. Belo Horizonte, 1976.
“Parecer sobre a obra “O Homem e a Montanha” de João
Camilo de Oliveira Torres que valeu a esse autor o Prêmio
Diogo de Vasconcelos.
Organizador da Obra Completa de Antônio Torres e ensaio
crítico ao volume 4 “Prós & Contras”, entre inúmeras outras
contribuições.
Aires foi professor catedrático da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de Minas Gerais – depois
UFMG; da Faculdade Santa Maria – depois PUC Minas -, membro de inúmeras academias entre elas Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais e Academia Mineira de Letras.
Foi dessas duas instituições que contou com companheiros
para fundar a Comissão Mineira de Folclore, juntamente com
apoio do Conservatório Mineiro de Música.
O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, não é apenas uma
obra de filólogo, é também de etnógrafo com interesse pelo
Folclore e de contribuição à musicologia. Aires declara expressamente isto ao citar Vila Lobos e comentar a obra de
Flausino do Vale – um dos fundadores da Comissão Mineira
de Folclore.
Há uma diferença entre etnólogo e folclorista na obra facilmente perceptível – Oswaldo Giovanini, em sua tese de doutorado acena rapidamente para isto – seguindo os passos da
etnografia, Aires depende de “informantes” e acredita pouco em registros da vivência pessoal. Conta com dois informantes fundamentais: João Tameirão e Araújo Sobrinho valendo acrescentar a pessoa de Seu Rosendo. Aires informa
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que seu interesse pelos “vissungos” tem origem no ano de
1928, quando contava com apenas 19 anos de idade. Isto
mostra que, mesmo retornando a sua terra natal, o seu saber
viver anterior o torna estranho em sua terra, o que quer dizer
que anteriormente a isso não teve maior convivência com o
saber viver dos garimpeiros, faiscadores e mineiros em geral. Como não escreveu sua autobiografia, tudo isto fica coo
conjectura
Vale ainda acrescentar a relevância de Aires pela sua obra
mais conhecida Arraial do Tijuco, Cidade Diamantina
publicada pouco depois de O Negro e o Garimpo. Essa obra
resulta de convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade – Serviços do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - para apresentar Diamantina como Monumento Histórico, oportunidade em que Aires passou a conviver com Antônio Joaquim de
Almeida – outro membro fundador da Comissão Mineira de
Folclore.

1.

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.

A obra se apresenta em 12 capítulos precedidos de uma seção
intitulada “Advertência” p.7-9.
A segunda edição mereceu ainda comentários de M. Cavalcanti
Proença, nas orelhas, editor da Civilização Brasileira. Esse autor
destaca: “Como toda pesquisa científica bem conduzida, a mais
ampla lição que nos oferece é a dessa unidade nacional que não
é obra das elites mas do povo mesmo: unidade propiciadora de
uma estrutura capaz de sustentar um espírito nacional em tão
ampla zona do território.”
“Advertência” p. 7-9.
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Seguindo o exemplo de Nelson de Senna na obra Africanos no
Brasil publicada em 1938 – comemoração dos 50 anos da Abolição pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Aires
dá às páginas iniciais o título de “Advertência”. Nessas páginas o
autor discorre sobre “a história do livro” p.8. Cuida de mostrar
como iniciou seus estudos em 1928, como o tema se tornou relevante e quais as obras com as quais quer dialogar.
Garantido por informantes locais – João Tameirão, Araújo Sobrinho, etc. o autor prossegue se aprofundando na relevância do
estudo e declara: “Enquanto isso, as pesquisas alargavam o
âmbito de nosso objetivo. A importância dos “vissungos”, a sua
difusão no local, desde os primeiros tempos, a necessidade que
tinham os brancos de aprender a língua dos negros, a influência
africana nos começos do arraial, os vestígios da língua na linguagem corrente, na onomástica e na toponímia – tudo isso acabou
de me convencer, dando corpo à antiga suspeita, de que existia
em S. João da Chapada um dialeto crioulo de negros bantos. E,
efetivamente, de agora em diante, já não cabe dizer que somente existiu , no Brasil, o dialeto dos negros nagôs na Bahia.” P.
8 [isto torna inestimável e permanente a contribuição da obra
especialmente no momento atual para qualificar as ideologias
dominantes do movimento negro/quilombola]
Aires reconhece ainda a ausência de estudos sobre os negros
em Minas Gerais e alerta profeticamente:
“E, todavia, a não ser os excelentes trabalhos de Nelson de
Sena, até o presente nenhum estudo importante se publicou sobre o elemento negro em Minas. A falha é grave, sem
dúvida nenhuma. Tenho para mim que os estudos da
dialetologia brasileira e os problemas relativos à etnografia
nacional serão provisórios e deficientes, antes de ser considerada a contribuição de Minas. [grifos meus] p.8
Vale ainda fixar uma afirmativa válida para os estudos de folclore em que Aires parece estar dialogando com a Carta do Folclore
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de William John Thoms: “O campo não está ceifado e a coisa
rendeu.” P.9.
Capítulo 1. Garimpeiros, Quilombolas, Capangas e Faiscadores –
p. 11-16
Neste capítulo, o autor se vale da obra de leitura necessária de
Joaquim Felício dos Santos: Memórias do Distrito Diamantino.
[não cita a edição. Era hábito da época, mas transcreve definições importantes]
“Garimpeiro tornava-se muitas vezes aquele que, obrigado a
expatriar-se ou a passar uma vida de misérias, porque com a
proibição da mineração se lhe tirava o único meio de subsistência, ia exercer uma indústria , a mineração clandestina ... era.
Finalmente, o audaz, intrépido e ambicioso aventureiro, que ia
buscar fortuna nessa vida cheia de riscos, perigos e emoções. “
p.13. e acrescenta ainda de Joaquim Felício:
“Não se confunda o garimpeiro com o bandido. Foragido, perseguido, sempre em luta com a sociedade, o garimpeiro só vivia
do trabalho do garimpo, trabalho, na verdade, proibido pela lei,
- e era o seu único crime – mas respeitava a vida, os direitos, a
propriedade de seus concidadãos. “p.8
A distinção entre garimpeiro e quilombola é necessária:
“Não confundamos também o garimpeiro com o negro fugido:
este, quando encontrava alguma rês no campo, matava para não
morrer de forme; quando se oferecia ocasião, garimpava ou faiscava ouro, mas o seu crime não era furtar gado, ou minerar às
cocultas; seu grande crime constituíam em fugir do cativeiro”. P.
13
[Esta distinção é fundamental para a compreensão dos processos de formação das Minas de Diamante: Duas ordens de transgressão à ordem. O garimpeiro poderia ser um branco de ralé,
ou um mestiço, ou um negro forro. O que o punha fora da lei não
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era ser branco desclassificado, mestiço ou negro livre, era o direito à exploração das minas; do outro lado, o quilombola transgredia a lei maior negava a escravidão e se arvorava em livre.
Pior ainda, o negro escravo ser fugido e garimpeiro. É curioso
que entre as celebrações de mitos Isidoro não seja o principal
herói nesse altar das contradições.]
Ainda atento a Felício dos Santos, Aires chama atenção para a
aliança do garimpeiro com o quilombola e a categoria necessária
do articulador da ordem à desordem – o capangueiro:
“Ao garimpeiro se aliou o quilombola, pois, um e outro fora da
lei, ainda que por motivos diversos, não tardou se encontrassem solidários, buscando subsistência nas minerações furtivas.”
P. 14
“Com estes, outro tipo interessante apareceu no meio dos contrabandistas de vária espécie, que aí havia em grande número.
Foi o capangueiro , comerciante de capanga, pequeno comerciante que comprava do garimpeiro o produto de suas faisqueiras
e o protegia, mandando-lhes avisos cautelosos quando as tropas de dragões saiam em batidas aos quilombos e garimpos.”
P.14 [Notem a realidade sui generis de quilombos e garimpos
numa área de mineração de diamantes, sem generalizar para as
áreas de mineração do ouro. Notem que apenas o quilombo do
campesinato é que é contemplado nas políticas quilombolas atuais.]
Capítulo 2. São João da Chapada e a base africana do seu povoamento – p. 17-26
Aires apresenta neste capítulo a formação do povoado de São
João da Chapada e exibe a face inversa do campesinato negro, o
“garimpeirato” negro, totalmente diverso do quilombo da mineração.

309

Alguns desafios se põem. Fundado por Felipe Mina, ou Felipe
Nagô, o autor se depara com a questão banto ou sudanesa na
formação de Minas, assunto para gerar inúmeras conversas e
desáfios mil.
Aires conclui: Nada definitivo, portanto, poderá dizer-se da influência negra no Brasil, antes de ser apurada a contribuição de
Minas” p.25.
“Como ficou evidenciado e não é desmedido repetir, os descobertos de S. João da Chapada, últimos talvez na ordem cronológica, com certeza atraíram mais negros que todos os outros, já
pela época em que se deram, já porque canalizaram as ambições de muitos mineradores que trabalhavam em sítios vizinhos.
O fulgor inicial dos descobertos de S. João coincidiu com a liberdade de minerar, já então facultada por lei aos particulares. Demais, já não constituíam crime as atividades dos garimpeiros,
que pouca ou nenhuma pressão sofriam da parte dos concessionários de datas diamantinas. De tudo resultou que o lugar e
adjacências se tornassem centro de convergência de muitos
negros ocupados em faiscar, trabalhando em serviços de senhores e ainda, em alguns casos, minerando em alta escala, por conta própria.” P.26
Capítulo 3. Sob o signo do diamante – p. 27-30
Neste capítulo, o autor sintetiza em São João da Chapada o que
são os povoados da mineração dos diamantes:
“A feição do arraial, hoje distrito do município de Diamantina,
mantém-se fiel aos descobertos que o originaram. A paixão lúdica
da mineração empolga a todos os habitantes, teimosos
mineradores.
“Só vivem de faiscar. Os que podem “fazem o saco” para a gente
pobre. E, baeta às costas, garantida a subsistência material, vão
tentar a sorte nas faisqueiras.” P. 27
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Aires sintetiza o esplendor do viver local na Festa do Divino:
“Vindo a Festa do Divino, ou outra qualquer, manda caiar a casa
de novo, veste garridamente mulher e filhas, renova-se também, e fica esperando a parentela ou compadres do sertão. Sim,
do sertão, essa vaga ficção geográfica que sempre foge a localização precisa.” P. 27-28
O autor mostra também como se estruturam as relações locais:
“Pobres e ricos embalam-se, de contínuo, nesse ideal de enriquecer. (...) Esse gênero de vida estabelece a igualdade social,
na esperança de todos. O sortilégio de um sonho transpõe outro
para realidade. (...) Os comerciantes não deixam de fazer sua fé,
na loteria da mineração. (...) Em São João da Chapada, a bem
dizer, só existe uma classe social, que é a dos mineradores. Os
conflitos se travam dentro dela, exatamente como se dá no seio
das famílias. São gente de fora, proprietários de lavras
riquíssimas que praticam a injustiça costumada de ricos sem espírito cristão.” P. 28-29.
Em seguida, o autor sintetiza numa frase:
“no coração do minério só há lugar para a esperança, a esperança teimosa e quase infantil, que diante de nada esmorece.” P. 29
Capítulo 4. As faisqueiras – p. 31-39
Este capítulo é preciosíssimo pela oportunidade que tem o autor de descrever o saber “empírico” e sofisticadíssimo do garimpeiro. Haja saber técnico incorporado em cada ação. Vale destacar como exemplo:
“Desde que o material diamantífero, pelos rudimentais processos empregados, se vai despojando da terra e das pedras grandes, começam a aparecer as formações, satélites do diamante,
as quais, pela sua quantidade e natureza, marcam o nível de
esperança do mineiro.
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“São as principais:
“Cativo, (de cobre ou de ferro), agulha, (lisa ou chumbada), fava,
(de cobre, branca azulega), esmeril preto, gesso, linha de cristal, osso de cavalo, cabeça de macaca (pedra redonda, podre),
caco de telha, ganga (comumente dito canga), sericória, palha
de arroz, polme ruivo ou ogó, tinteiro (preto, reluzente, parecendo pólvora) pedra Santana, voo de pomba, olho de peixe.
Em certos serviços, uma “pinta” de ouro é também formação
para diamante”. P.33 [notem o acervo de conhecimento para distinguir cada aspecto da formação indicativa da esperança. Isto é
que é folclore puro.]
Notem agora, o saber do garimpeiro sobre o valor dos achados
em sua relação com o comerciante:
“Os resíduos das lavagens chamam-se “cortes”.
“Ao diamante “cheio”, de bom peso, chama o mineiro “catatau”
ou “búzio”; aos muito pequenos “finquete”, “fininho”, “avoador”.
Uma pedra de boa água é uma “estrela”; a cheia de defeitos e de
má forma é uma “bisborna”. O diamante arredondado, sem nenhuma faceta ou pião é “natura”; de forma triangular e chato é
“chapéu de padre”; com fendas, é “jaçado” (chamam-se “jaças”
as pequenas fendas); com inúmeras jaças é “corado” e tem pouco valor. Diamante “lambreado” é o que apresenta inúmeras
facetas (ou piões”), de um raro brilho, parecendo que já foi lapidado; “pingo d’água” é o que tem a configuração dos cristais
chamados pirâmides; diamante “bala” é o que tem a forma de
bala. Aos pequenos pedaços de carvão que se conserva dentro
dos diamantes dão o nome de “ponto”. O ponto grande é chamado de “urubu”. Pela qualidade, o diamante é classificado para
a venda em 1ª, 2ª e 3ª. Esta última classe é o “fundo”. P.35
Finalizando o capítulo, Aires, após examinar com toda atenção a
economia do garimpeiro, se refere à tendência de desaparecimento do garimpeiro: “os latifundiários engolem os pequenos
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proprietários” “Com pouco, o faiscador não será mais que figura
de lenda.” P. 38
Capítulo 5. Supertição, Feitiço e Crendices – p. 40-49
[Imagino que um folclorista tradicional daria maior destaque a
este capítulo e teria suas razões. Contudo, o capítulo anterior
que trata do saber empírico do garimpeiro é mais importante
por revelar a folclorização do saber técnico quase que desconhecido das rodas eruditas é que revela a elevada erudição do
garimpeiro. Ele é o “engenheiro popular” sem credenciamento
acadêmico e pode dizer com orgulho aos engenheiros de minas
“O que eu sei você não sabe”. Isto não vale diploma. Houve uma
tese de mestrado defendida na Faculdade de Educação da UFMG,
em que a autora estuda o distrito de Sopa, vizinho de São João
da Chapada, na qual mostra que o garimpeiro somente procura a
escola quando tem em vistas abandonar o garimpo. Conclusão:
o saber escolar não serve de nada para aperfeiçoar a técnica da
mineração.]
A síntese do capítulo é: garimpo é jogo, portanto depende de
sorte. Como controlar a sorte? [De fato, a vida é um jogo. Ver
Magia superstição e religiosidade na cultura popular de nosso
companheiro Antônio Henrique Weitzel.]
Em primeiro lugar, o autor destaca a importância dos sonhos.
Divide os sonhos em duas categorias: “fastos e nefastos”
“Sonhos com águas claras, é bom sinal; não assim com águas
turvas. É bom agouro sonhar com menino pequeno, nos braços,
dando mostras de importuna disenteria. É bom sonhar com cobra. Ora bom, ora mau, é o augúrio dos sonhos onde aprecem
negros ou padres.
(...)
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“Sonhar com boi à distância é diamante certo, mas demorado.
Se ele aparece mais perto, mostra que o diamante não tarda.
Sairá na primeira lavagem, se a pessoa luta com o boi durante o
sonho”. P. 40
Aí vem a necessidade de feitiçaria. Ela consiste em salgar um
serviço e os esforços para tirar o sal p.41.
A partir daí o autor discorre sobre práticas feiticeiras e mostra “O
povo divide em duas categorias distintas as feitiçarias” 1,.
Muamba 2. Mandraca. P. 42. Narra ainda processos para anular as
feitiçarias. Aires dá a entender que uma das práticas resultou
em combater os feiticeiros – acabar com eles. [Parece que o
poder dos feiticeiros se parece com a identificação dos mesmos
com “lobisomens” – viram cupins, árvores o que quiserem” p.43.
Finalmente, o autor destaca o recurso de “contrariar os santos”
p. 43-48. E encerra o capítulo com uma formula empregada para
benzer bicheira.
Capítulo 6. Quartel de Indaiá e as sobrevivências bantos – p. 5052
Aqui o autor se vale de Artur Ramos para defender a herança
banto na região e na formação de São João da Chapada, com
atenção para a arte de confeccionar manufaturas e técnicas de
construção das cafuas. Mas, antes disso, o autor apresenta a formação do “Quartel do Indaiá”:
“Circundando o sítio hoje ocupado por S. João da Chapada, havia
seis quilombos famosos: Calambolas, Maquemba, um perto do
córrego da Formiga, o quilombo de Antônio Moange, na Valvina,
perto do morro do Macumbá, uma na Madalena, e outro nos
terrenos da fazenda Bezerra.
“Razões geográficas que a tradição confirma induzem a crer que,
principalmente dos dois primeiros, procede a população de
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Quartel do Indaiá, curioso povoado a nove quilômetros de S.
João da Chapada.” P. 50
Após argumentar com base em Artur Ramos, ao autor conclui:
“”Em S. João da Chapada, raras, raríssimas são as famílias que
não tenham negros em ascendência próxima e conhecida. Ainda
bem que, já agora, é possível dizer essas coisas sem o menor
perigo de ofender melindres. O caso desse arraial mostra, convém repetir, quanto é importante o papel de Minas na contribuição do elemento afro-negro para a formação nacional, nos mais
variados aspectos. “ p. 52
Capítulo 7. O totemismo do boi – p. 53-56
Neste capítulo, o autor discorre sobre a celebração do boi em
São João da Chapada argumentando que se trata de devoção ao
“boi Geroa” tal qual é encenado no local e defende que, dessa
forma “teríamos o auto, na forma mais pura, imune a influências
ameríndias, encontráveis na região nordestina”. P. 55.
Destaca ainda a importância do boi afirmando: “Aliás, as numerosas crendices ligadas ao boi, todas elas bantos, têm aqui força
de sobrevivências totêmicas, que mais uma vez confirma a pronunciada influência banto nesses núcleos de povoamento.” P.55
Capítulo 8. As cantigas de trabalho na mineração dos diamantes
– sua importância na vida social dos mineradores – Alcance folclórico – A dança do canjerê. – p. 57-63
Este é um capítulo da maior importância como preparação para a
compreensão do seguinte no qual o autor apresenta os registros
dos vissungos coletados. Há um termo chave: vissungos. Aires
os entende como “cantos de trabalho” e afirma; “A sua tradução
sumária é “o fundamento”.” P.57. [Na devoção ao Reinado, os
mestres destacam três termos chaves: “fundamento”, “mandamento” e “sacramento”. Nesse momento, mestre Aires não se
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dedica a isso, mas oferece uma contribuição fundamental para
articular as diferentes maneiras de celebrar o reinado tomando
o “fundamento” como o núcleo do saber celebrar a vida.]
Aires destaca em seguida:
“Pelo geral, dividem-se os vissungos em boiado, que é o solo,
tirado pelo mestre sem acompanhamento nenhum, e o dobrado, que é a resposta dos outros em coro, às vezes com acompanhamento de ruídos feitos com os próprios instrumentos usados na tarefa.” P. 57
Vistos como cantigas de trabalho, o autor se depara com curiosidades: os cânticos se fazem no trabalho, mas o momento do
trabalho é oportunidade para recordar a variedade de celebrações. É desse modo que se pode compreender o que se afirma:
“Alguns são especialmente adequados ao fim e acompanham
fases do trabalho nas minas. Outros parecem cantos religiosos
adaptados à ocasião, já no exercício consciente de práticas
feticistas, já pelo esquecimento do primitivo significado.” P. 57
[O manancial interpretativo que o autor oferece nesse simples
parágrafo é imenso. Ele anuncia a necessidade de estudos
aprofundados de musicologia e da estética das danças nas encenações religiosas. Com um pequeno salto, além do canjerê, ele
chegaria ao candombe tão disseminado no Distrito Diamantino.
É uma pena que a filha de Aires,Cristina Mata Machado, não
tenha concluído e publicado seu amplo estudo sobre o candombe.
O candombe detém os “fundamentos” “Oi papai tava chorano
por causa do filho que morreu// Chora não, papai, eu tamém
sou filho seu// Ai, ai!”. Vejam um caso de “multa” que ouvi quando criança em Gouveia: “Eu virei tico-tico, eu virei sabiá// Eu
virei seu Aires de pernas pro ar!” ].
Capítulo 9. Vissungos – p. 64-106

316

Este é o capítulo central. São apresentados 65 vissungos recolhidos por Aires e seus colaboradores. A primeira parte é exibida
com as letras e comentários para cada poema. A segunda transcreve as músicas
Merecem destaque os comentários sobre letras em que ocorrem louvores a orixás. No caso de um vissungo de “multa” –
p.67-68. E também o comentário ao vissungo 25 – p. 72-73. De
fato, se o autor conseguisse a narrativa de cada fundamento ele
superaria tudo que já se escreveu sobre as celebrações desse
porte.
Capítulo 10. O dialeto crioulo de S. João da Chapada – p. 107-110
Este capítulo merece três destaques:
Destaque 1.
“As cantigas afro-negras de mineração distribuem-se em três
grupos: o primeiro constituído de peças em puro ambundo; o
segundo, mais numerosos, com palavras nativas dos africanos,
misturadas com vocábulos vernáculos; o terceiro, em puro português do Brasil.” P. 107
Destaque 2.
“Assim, o estudo dessas cantigas de trabalho revela a existência
de um dialeto crioulo em S. João da Chapada. O da Bahia, único
admitido até aqui, é de negros nagôs. Temos outro, agora, de
caráter banto. Confirma a tese da predominância desse grupo
no sul do Brasil. (...) Nos primeiros tempos do arraial, os brancos
representavam fraca minoria. Eram, por isso, forçados a aprender o linguajar bárbaro”
Feitores e vigias e donos de lavras precisavam aprender a língua
banguela, para entender os escravos e os fiscalizar.” P. 108
Destaque 3.
“O dialeto crioulo sanjoanense não desapareceu completamente . Em faisqueiras isoladas, grupos de negros falam e cantam na
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língua de seus antepassados. E, pelo visto, até há pouco tempo,
foi largamente empregado na localidade que estudamos”. P. 110
Capítulo 11. Vocabulário do dialeto crioulo de sanjoanense – p.
111-126
O autor exibe em ordem alfabética a lista de termos do vocabulário local fornecidos por João Tameirão. Alguns deles merecem
longos comentários do autor. Angana-Nzambi, por exemplo, ocupa 5 páginas de preciosos comentários – p. 111 a 116. Calunga ,
merece três páginas - 117 a119. [ Uma curiosidade. Eu gravei, no
ano de 2016 em Pinhões, Santa Luzia MG versos do candombe de
Matição e Lagoa Santa que Aires registra como “cantadas em
rodas infantis, no município de Diamantina” (p.118) “Eu fui no
mato,//calunga// cortá cipó// Eu vi um bicho,// calunga// De um
olho só”.]
Capítulo 12. Vestígios do dialeto crioulo no linguajar local – p.
127-131
Por último, o autor exibe em três seções os vestígios deixados
pelo uso do dialeto.
Primeira seção: “Vocabulário” p 127-131
Segunda seção Toponímia p. 131
Terceira seção: onomástica – p. 131
[o autor omite candombe e cobu. Que pena. O informante, João
Tameirão conhecia bem isto. E os registros da Câmara de
Diamantina contêm informações sobre o candombe.]
Destaque para o movimento do folclore: relata costumes,
festas, hábitos, Espaços de trabalho e lazer, relações locais, expressões locais abonadas ou não abonadas por
dicionários. Enfatiza hábitos e costumes locais como valor ou desvalor. Esta é uma obra de leitura necessária
para todos os estudiosos de Folclore em Minas Gerais.

318

Ficha da obra: TORRES, João Camilo de Oliveira O Homem
e a Montanha. Introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiro. [original
1944] Belo Horizonte: Autêntica, 2011 [Edição organizada por
Francisco Eduardo de Andrade, Mariza Guerra de Andrade.
Apresentação e estudo crítico de João Antônio de Paula e
Mariza Guerra de Andrade.Prêmio Diogo de Vasconcelos de
1943 com parecer de Aires da Mata Machado Filho. Ilustrações do original de Alberto da Veiga Guignard. PP. 219 Acervo
de José Moreira de Souza disponível no Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor:
João Camilo de Oliveira Torres nasceu no dia 31 de julho de 1915
em Itabira e faleceu em Belo Horizonte, no dia 16 de janeiro de
1973. Formou-se em Filosofia pela Universidade do Distrito Federal – Rio de Janeiro. Foi professor de História da Faculdade
Santa Maria e da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de Minas Gerais recém fundadas em 1942. Tornou-se
membro da Academia Mineira de Letras, do Instituto Histórico
Geográfico de Minas Gerais e do IHGB, do Conselho Estadual de
Educação e do Conselho Estadual de Cultura Popular e membro
fundador da Comissão Mineira de Folclore. Sua obra mais conhecida é História de Minas Gerais cuja edição de 1980 é composta de 3 volumes publicados pela Editora LEMI de Belo Horizonte. O autor publicou ainda A democracia coroada. Teoria Política do Império do Brasil. Interpretação da Realidade brasileira.. e Estratificação social no Brasil. João Camilo deve ser reconhecido como um dos fundadores dos estudos sociológicos e
culturais em Minas Gerais. Vale mencionar ainda que João Camilo
era irmão de Luiz Camilo de Oliveira Neto estudioso do Barroco
e cuja Biblioteca foi doada ao acervo do Centro de Estudos Mineiros da UFMG e encaminhada à filial de Ouro Preto depois
incorporada à Casa dos Contos. Em O homem e a Montanha en-
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contra-se o núcleo do projeto de estudo de João Camilo. A História de Minas que o autor publica em 1961 não é outra coisa que
o desdobramento de sua primeira obra premiada. Nele se diluem os diferentes capítulos de o Homem e a Montanha, diluem e
desdobram. Do mesmo modo, a Estratificação Social é também
um estudo da formação das classes na formação social brasileira. Vale fixar dois termos interpretativos empregados por João
Camilo, muito antes de esses termos chegarem à Academia Universitária pelos caminhos da importação erudita: Formação social e Hábitus.

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
A obra é composta de 14 capítulos precedidos de uma introdução – na qual se coloca o problema e as técnicas de construção
do objeto – e de uma conclusão na qual o autor imagina os caminhos a serem percorridos. Além disso a edição de 2011 contém a
apresentação dos dois editores: Francisco Eduardo de Andrade,
Mariza Guerra de Andrade – p.9-10. Um pequeno estudo de apresentação do autor no universo de estudos sobre o tema de autoria do professor João Antônio de Paula – autor da obra inédita
Prometeu no sertão – p.11-16. E, finalmente um artigo com o
título de “Estudo crítico” Assinado por Mariza Guerra de Andrade
– p. 17-44.
O obra propriamente dita se inicia na página 45 e recebe a
trascrição do “Parecer de Aires da mata Machado Filho” avaliando seu valor para o Prêmio Diogo de Vasconcelos – p. 49-52.
Observe-se ainda que as notas do autor são colocadas no final p.
209 – 214. Os editores cuidaram de inserir notas de rodapé em
cada página onde João Camilo citava autores ou fatos dignos de
comentários. Finalmente, os editores cuidaram de elaborar glossário que ocupa as páginas de 215 a 220.
Em seguida apresentam-se resumos de cada capítulo.
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Introdução. O problema da cultura em conserva P. 55-64
Esta parte introdutória é genial tendo em vista a época em que
foi escrita. O autor tem em vista uma certa divisão das Ciências:
A física, de um lado, e as ciências da vida, de outro, do lado das
ciências da vida, há que distinguir a biologia e a sociologia, juntamente com a etnologia e a psicologia.
“Os grupos humanos são organismos vivos” (mas isso)
Vale como ponto de partida, não passa de metáfora; é,
contudo, mais razoável que as várias tentativas de reduzir o social ao físico”. P. 55.
“As sociedades conhecem uma lei interna de desenvolvimento, de certo modo análoga ao ser vivo. (...) Uma
sociedade pode “parar”, sem envelhecer e sem morrer,
como os animais hibernadores”. (...) Vejamos o grupo
social. A sociologia moderna parte do postulado de que
os grupos transcendem aos indivíduos.” P. 55. “O indivíduo biológico nasce, cresce, reproduz e morre. A sociedade pode ficar girando eternamente no mesmo lugar,
num movimento circular que domina literalmente o
tempo. (...) As sociedades possuem uma existência independente do tempo, podem descrever um ciclo inteiro num ano e o ciclo seguinte em século.” P.56.
“ A “entelechia” social é algo neste estilo; podem mudar
os indivíduos: o caráter coletivo, isto que os sociólogos
e etnólogos modernos chamam de cultura permanece o
mesmo, ainda quando se transforma seguindo o processo evolutivo próprio. (...) A cultura permanece uma e
igual a si mesma, ainda quando passam os homens que a
suportam e encarnam.” P. 56
“A História é o estudo das mudanças sofridas pelas essências culturais”. P. 56.
Eis os conceitos básicos com os quais o autor irá trabalhar. Disso
surge o conceito de “ilhas culturais”.
“São lugares onde podemos estudar a vida passada in vivo, sem
documentos, mas olhando as pessoas que vivem aquela situação, em outras partes já superada. Isto é muito diferente de
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uma “cidade morta”, de onde já saiu a vida, onde somente temos testemunhas mudas do passado”. P. 58.
Ao conceito de ilha cultural, o autor apresenta o de “invasão
cultural” p.58.
Disto vai resultar: “”Vai ser minha tarefa de estudar formações
sociais com espécimens vivos” p. 62. “pretendo apenas o estudo
das formas de ser social derivadas da existência nas montanhas
mineiras” p. 63.
Capítulo 1. A situação geográfica p. 65-71
Neste capítulo, João Camilo se detém, em primeiro lugar, em
situar seu plano de análise a partir do que declarou no sub-título
da obra: ‘“estudo das influências da situação geográfica”. Notese que ele não se refere às determinações, mas às influências.
Lembra em primeiro lugar um autor até hoje desconhecido em
nosso meio – Willy Hugo Hellpach – que, entre outras coisas se
dedicou à “psicologia ambiental” – geopsicologia. O segundo
autor mencionado é o “velho Taine” – mais conhecido em nosso
meio por sua herança com o determinismo geográfico de Ratzel.
Contudo, com todo esse risco de ser arrastado pela onda do
determinismo, imediatamente, João Camilo afirma: “O meio não
é um dado positivo ativo, e o homem uma “tabula rasa”, Realmente, temos de concordar que o meio, o fato de uma determinada realidade ser um “meio”, já é uma consequência do esforço humano” p. 63. Disso surge a pergunta: “De que modo, porém, o clima, o solo, a paisagem podem constituir situações para
o homem?” p.63.
Apesar disso, o autor ao examinar os condicionantes físicos do
viver em Minas Gerais, beira às vezes o determinismo, como se
pode ver no exame dos efeitos do clima sobre a psique do mineiro: “”O efeito de um clima desses [predominantes nos vales
montanhosos frios e úmidos], em homens já gastos por uma
luta inglória com a face mais inquieta da natureza – o subsolo -,
não pode ser outro que o de engendrar uma tristeza implacável
e uma profunda melancolia. Melancolia encontradiça no que há
de mais típico na poesia mineira e no interesse e na importância
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que os mineiros dão às cerimônias da Semana Santa” p. 67. [Notese, porém, de que o autor faz resultar a “melancolia”: resulta da
“luta inglória”, ou seja das relações de trabalho]
Para finalizar o autor conclui:
“Antes de mais nada, temos que concordar que os efeitos de uma paisagem constituída por montanhas negras,
dominando o conjunto, montanhas que parecem estar
pesando sobre o coração dos homens, só poderia realçar
os efeitos da tristeza produzida pelo clima e pelo solo. O
mineiro é triste.” [argumenta com obras de literatura de
Carlos Drummond de Andrade – seu primo – Alphonsus
de Guimarães, Cornélio Pena e Lúcio Cardoso.] p.70 -71.
O autor finaliza convocando Hellpach.
“Hellpach considera um dado seguro o fato de que
[...] todos os povos montanheses são, com relação aos usos populares, arte folclórica, crenças
populares, de uma fantasia mais rica, barroca e
viva que os povos da planície.” P.71
Capítulo 2. Meditação sobre a guerra dos emboabas p.
73-90
O capítulo pode ser sintetizado nas palavras: A Cultura Mineira
nasce do confronto gerado pela guerra dos emboabas. O autor
coloca isto na pergunta: “Que gente que veio para cá e o que foi
esta Guerra dos Emboabas para os sociólogos?” p. 73. É com atenção a esta pergunta que João Camilo passa a examinar “a formação étnica e cultural do povo mineiro os seguintes conjuntos
humanos” índios, bandeirantes, baianos (que subiram o São Francisco), os reinóis e os negros p. 74.
Aqui, vale ressaltar a análise arguta de João Camilo. Ele não cai
na armadilha dos Sertões de Euclides da Cunha. Diante de duas
interpretações antagônicas: a tese dos “dólicos louros” de Oliveira Viana e a da plebeização das bandeiras de Cassiano Ricardo
e Alfredo Ellis Jr. E o autor dá razão às duas teses opostas
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ressignificando cada uma: tem razão Oliveira Viana porque “o
fenômeno aristocracia é essencialmente cultural”. (....) Se isto
se dá com a raça, que já possui uma estrutura biológica definida,
que não dizer de uma classe social?” p. 76. Tem razão também a
corrente plebeísta porque se baseia “na feição democrática da
vida em Piratininga, economia de artesanato e de pequena propriedade agrícola” p. 76.
Capítulo 3. O latifúndio em profundidade p. 93-101
O autor contrasta “Casa Grande e Senzala” de Gilberto Freire à
ordem urbana mineira e às minas. As minas são um latifúndio
em profundidade profundamente urbano. P. 94. A posição do
“plebeu enriquecido” p. 97. Comparação entre os Sobrados mineiros ao sobrados e mocambos de Gilberto Freire p. 98.
O autor argumenta finalmente pela “Progressiva “emboabização
de Minas”. P. 89. As páginas seguintes merecem transcrição porque exibem a vida na cidade e seu saber. [Ver imagens codificadas]
Essas páginas são também transcritas no volume I da História de
Minas.
Capítulo 4. Das “datas” aos arraiais p. 103-113
Aqui o autor trata da formação da vilas – cidades – e da formação
dos bairros e sintetiza:
“Ao sopé da grande serra, no ponto de confluência dos vales, a
montanha se desfazendo em leque, ou melhor, como os dedos
da mão aberta, surgiram as primeiras explorações. Em cada um
desses vales, alguns aparentemente distantes dos outros, formaram-se cortando a serra em nervuras convergentes, que ao
chegar ao fundo produzem uma várzea. Em cada uma delas nasceu, no arraial, capela e venda. Por que as “ruas direitas” são
tortas? Porque são obrigadas a contornar a montanha que separa um arraial do outro. (...) E daí, a multiplicidade, os bairros
sendo apenas transformações de arraiais autônomos, nascidos
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cristãos. Cada bairro tinha que ter grandes templos, evolução
das capelinhas de taipa. Multiplicidade geográfica, pois, somada à multiplicidade social: as igrejas construídas pelas diferentes irmandades.” P. 112.
Capítulo 5 Onde o Estado aparece p. 115-126
Destaques:
“Foi o imposto do quinto o verdadeiro herói da história mineira.
E para resolver o problema da cobrança do imposto do quinto,
caiu sobre as minas um bando alvoroçado de burocratas terríveis
os quais encheram de fantasmas tétricos os sonos do povo mineiro.” P. 116.
“Uma das consequências mais importantes da urbanização e da
presença do estado foi, entretanto, a formação de uma classe
média urbana; oficiais mecânicos, por exemplo. Se muitos eram
brancos, inúmeros eram mestiços, o Aleijadinho, por exemplo.
E, ao contrário do senhor de engenho, o mineiro desde cedo
aprendeu a andar às voltas com o estado. A negociar com o estado, a ser funcionário público.” P. 124
Capítulo 6. As diversões são coletivas p. 127-135
Este capítulo, juntamente com o capítulo 3 é dedicado ao folclore, o que justifica o convite de Aires da Mata Machado Filho ter
convidado João Camilo para se tornar membro fundador da Comissão Mineira de Folclore.
Merecem atenção estas afirmações:
“O mineiro até hoje tem processos muito particulares de divertir-se. É um fato que qualquer um pode observar durante o Carnaval: a grande multidão que se acumula, assiste impassível aos
folguedos, mas dele não participa. Uma “batalha de confete”
consiste em grande número de pessoas, que vão e vêm à espera
de qualquer coisa, sendo mais plateia que comparsa, ao contrário do que se verifica no Rio”. P. 127
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“As diversões que conseguiram nascer e viver nas Minas Gerais
eram quase todas de origem externa, produto mais de obrigação social do que da procura do prazer. E todas de meio da rua, se
excetuarmos os grandes banquetes patriarcais. (...) Em épocas
mais próximas apareceram os bailes de casamento, de São João
(a única festa alegre das Minas, assim mesmo no Império).” P.
127
“Uma tentativa mais do que arbitrária, mas aceitável, de classificação nos daria os seguintes tipos de festa: cívicas, religiosas,
profanas, mistas e meramente particulares. Algumas eram de
origem europeia; outras africanas. Em muitas ocasiões houve
combinação e sincretismo.” P. 127
Festas cívicas: casamentos e nascimento de pessoas da família
real. Componentes dessas festas: luminárias, praça de touros,
teatro com dramas, comédias, cavalhadas. P. 128-130
Festas religiosas. Natal, Semana Santa, Nossa Senhora do Rosário, Divino, Corpus Christi, e São Jorge, o profundo ciclo junino,
e os jubileus. Mais uma vez a cavalhada sobressai.
O autor conclui: “O mineiro não tem nenhuma experiência do
que seja “vida social”. As festas comuns nas Minas Gerais (durante a Colônia ou no século passado) ou são do tipo de cerimônia pública, mais ou menos obrigatória ou se, de portas adentro,
festas em família, geralmente em forma de banquete.”p. 134

Capítulo 7. As Câmaras Municipais p. 137-144
Neste capítulo o autor chama atenção para as funções das câmaras: 1. Urbanismo, 2. Defesa da economia; e 3. Organização do
trabalho p. 138. Entre essas merece destaque a câmara como
organizadora das festas e distribuição de participação conforme
os grupos profissionais p. 141.
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E o autor conclui com duas afirmações preciosas: “O mineiro é
intransigente municipalista; sente que o município é verdadeiramente a célula da pátria’. P. 143.
“A democracia, em sua origem, é modo de administração naturalmente municipal.” P. 143
Capítulo 8. A Igreja é de todos os irmãos. p. 147-154
Aqui o autor marca diferenças importantes da formação das Minas. A igreja não é do patrão. “Nas casas-grandes do Norte havia
uma dependência destinada à capela e também um capelão,
geralmente de família e sempre um membro do “clã”. Em Minas,
não. A Igreja, construída no alto da colina que dominava o vale
onde nascera o arraial pertencia a todos. Não era obra de um
rico potentado, não era dependência de um “clã”, era o centro
da vida em comum dos garimpeiros”. P. 147.Chama, em seguida
atenção para as “Ordens Terceiras” e lembra: “Aos negros recém-vindos da África foi concedido um ambiente favorável e
adequado, onde eram homens livres e não sujeitos a outrem e
onde escolhiam seus chefes... Foi à sombra das irmandades que
surgiram as primeiras manifestações das inúmeras criações musicais e coreográficas de origem africana e que enriquecem o
nosso folclore” p. 149. Nesse ponto, o autor vai se dedicar à
importância das irmandades e relativizar o modelo urbano de
Minas Gerais: “Em Recife, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São
Paulo poderíamos encontrar manifestações dessa espécie. Mas
dizendo Recife, não podemos dizer Pernambuco e, dizendo
Bahia, dizemos apenas S. Salvador.” P. 151.
Ainda nesse capítulo o autor abre oportunidade para discussões
importantes. Religião de proprietários e luta de classes. P. 153. E
conclui: “Ainda mais, muito cedo começaram a aparecer padres
de cor (o maior dos prelados mineiros antigos, bispo ainda no
Império, foi D. Silvério, quase preto.). p. 154.
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Capítulo 9. Onde encontramos o homo faber. p. 155-159
Neste capítulo, o autor trata das profissões: os oficiais.
O regime das corporações de oficio e a ascensão social.
Capítulo 10. O amor nas Minas, as raças e a vida social. p.
161-171
Neste capítulo, João Camilo anuncia pelo título um tema muito
mais abrangente do que os assuntos discorridos. As relações
amorosas de fato são tratadas superficialmente, embora o propósito do autor seja destacar a vida familiar. “melhor posição da
mulher na sociedade, transformação dos mestiços em classe
média urbana, lirismo nas relações amorosas e importância da
viúva” p. 161. Inicia dizendo de uma “supervalorização da mulher”. Trata-se da mulher branca. Nesse aspecto trás uma afirmação da maior importância para a compreensão de formas de
dominação: “É claro que essa presença da mulher branca originou logo a existência de clãs endógamos cerrados. Porque, afinal, não eram tantas assim as mulheres brancas, apesar de seu
número ser razoavelmente proporcional ao dos homens. N(...)
Havia um certo número de núcleos de famílias de origem
europeia flutuando sobre a multidão de pessoas de cor” P. 162.
Em seguida o autor examina a existência de mendigos. “Quase
todos são originados de condições orgânicas deficientes, são
todos casos individuais; não de uma situação social de miséria”.
P. 162.
O autor diz ainda das possibilidades de ascensão mas da dificuldade de manter essa ascensão e exemplifica com o caso do mulato Capitão Tomé avaliado por Eschewege como o “mulato mais
rico do mundo” e que se fixou na memória popular como; “O
Capitão Tomé é ouro só; Os netos delo, molambo só”. P.163.
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Prossegue examinando as diferenças entre família legal e ilegal
e a posição dos bastardos. “os bastardos, em geral, saiam da casa
paterna e iam ser alguém na cidade” p. 163.
Na estratificação, o autor distingue três classes: 1. Os brancos. 2.
A classe média dos brancos não senhores, dos mestiços e dos
pretos livres. 3. A massa de escravos. P. 163-164 Ressalva, contudo “A cor, entretanto, não era obstáculo à riqueza e ao poder.” P.
164.
Em seguida, dedica-se às insurreições negras. P. 165-169.
Por fim, trata do lirismo nas relações amorosas com a donzela
branca, de que são modelo as serestas e os castelos. E a posição
vantajosa das viúvas. P. 169-171
Capítulo 11. Na fazenda é diferente. p. 173-178
Vale apenas registrar a conclusão do autor:
“O fazendeiro não é um insulado, como no Norte, uma altitude
no meio da planície, sabe que na cidade próxima existem outros
senhores, seus iguais.”p. 178
Capítulo 12. Grandeza e decadência do espírito provinciano. p. 179-185
Aqui o autor quer argumentar até que momento Minas foi uma
província e o instante em que foi invadida por novas ideias.
“Quando no Brasil falamos em província e espírito provinciano,
pensamos numa realidade constituída pelo campo com cidade..
Ora, Minas sempre foi uma província”. P. 181.
“Minas Gerais foi um dos últimos redutos do espírito provinciano; podemos dizer que é o último desses redutos” o autor defende como uma das causas desse provincianismo dos mineiros
“não haver nunca excesso de concentração urbana” p. 183.
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A perda de poder provincial como cultura “cabe às comunicações mais fáceis que conseguiram abrir grandes brechas nas muralhas constituídas pelas montanhas que isolam Minas do mar.
As ideias novas passaram a vir em cambulhada, elaboradas por
inteligências vivendo nas grandes cidades e não por outros mineiros.” p. 185.
Capítulo 13. Á sombra do poverello. p. 187-190
O capítulo trata da importância dos franciscanos em Minas e a
disseminação de irmandades e ordens terceiras.
Capítulo 14. Produtores de cultura. p. 193-200
Aqui o autor irá destacar a importância dos agentes que interpretam as relações locais e sua comunicação com outras realidades.
O Farmacêutico,
O Padre;
O médico;
O caixeiro viajante e o mascate;
O mestre-escola.
[O autor deixou de mencionar as companhias de cavalinhos – os
circos. ]
Conclusão p. 201-207
Destaque:
A combinação e a conjunção de todos estes elementos – a situação geográfica da montanha, a economia fugidia e esquiva da
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mineração, a vida urbana, o municipalismo, o fisco, as ideias da
Ilustração e do racionalismo, o Cristianismo, a espiritualidade
franciscana e o seu “nominalismo” – deu aos mineiros um caráter social, um habitus, para usar a terminologia escolástica, toda
particular. O mineiro é silencioso, sóbrio e tradicionalista, é tolerante e comedido, sabe respeitar e exige respeito; reconhece
uma “pessoa” em todas as coisas e exige ser tratado como “pessoa” também. P.206

1. Destaque para o movimento do folclore: relata costumes, festas, hábitos, Espaços de trabalho e lazer,
relações locais, expressões locais abonadas ou não
abonadas por dicionários. Enfatiza hábitos e costumes
locais como valor ou desvalor
Minha interpretação
A grande contribuição teórica do autor está em se
antecipar às palavras chaves que chegarão muito tarde
ao discurso acadêmico no Brasil:
Formação social e habitus – caráter social.
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Ficha da obra : FRIEIRO, Eduardo. O Mameluco
Boaventura. Belo Horizonte: Itatiaia, 1981. P. 172. [Primeira
edição, 1929][Acervo de José Moreira de Souza, disponível
no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de
Folclore]

Informações relevantes sobre o autor
Nasceu em Matias Barbosa, 5 de julho de 1889 faleceu em
Belo Horizonte no dia 23 de março de 1982. Outras fontes
informam que o falecimento se deu no dia 24 de março no
Hospital São Lucas.
Imagine o leitor a história de uma criança apenas alfabetizada que encontrou emprego como tipógrafo. Seu trabalho era
ajuntar letra por letra retirando o tipo correspondente em cada
caixa até formar uma palavra. Formada a palavra, ir a uma
caixa neutra e inserir um tipo que marcaria o intervalo em
palavras. Assim começou a vida literária do menino Eduardo
Frieiro. Trabalho plenamente alienado para milhares, talvez
dezenas de milhares, de trabalhadores da Indústria Gráfica.
Tão alienado que cabe a pergunta: quantos tipógrafos neste
nosso Brasil se tornaram leitores para, em seguida, se converterem em autores? Eduardo é a mais digna exceção. De
tipógrafo, tornou-se leitor assíduo do produto do próprio trabalho e foi muito além, descobriu bibliotecas. Tornou-se autor, engajou-se em movimentos literários, professor catedrático, tudo isto sem escolaridade, puro notório saber.
Tive a honra e glória de conhecer um velhinho iluminado em
busca de alguns exemplares da obra Feijão, angu e couve.
Era Eduardo Frieiro. “Não tenho interesse em vender meu livro. Busco alguns exemplares quando alguém se interessa
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por lê-lo.” Ele disse. Venerei sua trajetória de vitalidade ao
longos de oitenta anos vividos e assistidos pela professora
Maria José de Queiroz.
Obras: • O clube dos Grafômanos (romance),1927 • O
Mameluco Boaventura, romance, 1929 • Inquietude, Melancolia (depois, BASILEU), romance, 1930 • O brasileiro não é
triste, ensaio, 1931 • A ilusão literária, ensaios, 1932 • O
Cabo das Tormentas, romance, 1936 • Letras Mineiras, crítica, 1937 •Os livros nossos amigos – Reflexões de um amigo
dos livros, 1941 • Como era Gonzaga?, ensaio, 1950 • Páginas de crítica e outros escritos, 1956 • O Diabo na Livraria do
Cônego e outros temas mineiros, 1957 • O alegre arciprestre
e outros temas de literatura espanhola, 1959 • O Romancista Avelino Fóscolo, ensaio biográfico, 1960. • Feijão, angu e
couve. Ensaio sobre a comida dos mineiros, 1966 • Torre de
papel. Motivos literários, 1966. • O elmo de Mambrino, ensaios, 1971 • Novo Diário, 1986.
Consultar perfil de Eduardo em: descubraminas.com.br/
MinasGerais/Pagina.aspx?cod_pgi=2957

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
Mameluco Boaventura é um romance histórico. Nele se
explicita o cuidado de revelar as raízes de Minas. É esforço
do autor de reconstituir pela imaginação os primeiros momentos de formação da identidade do saber viver em Minas
Gerais. O percurso se faz com cuidadosa reconstituição de
um passado no qual os documentos necessitam de imaginação para recuperar o cotidiano. Essa recuperação se reveste
de tal realidade que o historiador João Camilo há de utilizar
romance com recurso realista de retrato de Minas ao escrever O Homem e a Montanha. [ver ficha específica]
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A obra se apresenta em 28 capítulos e é precedida de Prefácio assinado por Guilhermino César datado de 11 de junho de
1981 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Destaques das divisões
Prefácio – p. 1 – 5
Guilhermino César sabe do que diz. Apresenta a obra de
Eduardo Frieiro dividindo-a em duas fases. A dos romances
até 1936 e a do crítico e professor, após esta data.
“O Mameluco Boaventura recriou uma atmosfera mineira de
que temos hoje esbatido sinal na arquitetura barroca
subsistente, mas ainda assim bem desfigurada pela injúria
dos anos. Nesse belo cenário, a pena do autor tudo anima ao
toque mágico do tempo interior, aquele que de fato conta
como expressão do homem. E o homem, com sua miséria e
grandeza, aparece sem deformações nestas páginas que seguem. Semelhante resultado, é lógico, só se tornou possível
porque Eduardo Frieiro , escritor como poucos, conciliou habilmente a imaginação com a expressão.” P. 5
O comentário final de Guilhermino é denúncia permanente à
apropriação produtiva do ócio - a tal da indústria cultural - e
serve como legenda ao percurso da Comissão Mineira de
Folclore:
“Artista, escreve para responder a necessidades profundas de seu espírito universal. O resto são heróis
do carreirismo a qualquer preço, e deles não curo por
agora.” P. 5.
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Capítulos da obra
I – Negócio dum molecão. P. 9-13
Comércio, chegada de mercadorias e produtos do Reino e escravos da África. Distinção básica para determinar valores de escravos: Cabo Verde e São Tomé, de um lado; e os Minas e os Angolas,
de outro. Local: Venda às margens do Ribeirão do Carmo.

II – Fecha-se o negócio do Molecão – p. 14 – 19
Povoamento das Minas do Ouro. Negociação de preço de um
negro.
Extrema atenção para linguagem: “martelo de aguardente”;
“convite ao matabicho “; “Rei Baltasar” como valor máximo
que pode se pedir por um escravo; “zambro”, “pitosga”;
“forretas”; ‘Mal de Luanda”, “moléstias de mau caráter”;
“ogó” em oposição a “Ouro limpo, sem argueiro nem
limagem”.
III – Por causa Dumas Datas. P. 20-27
Narrativa da chegada de uma cavalgada tendo à frente “0
jovem mestiço Fernão Boaventura”. O dono da venda de nome
André Baracho se espanta com a chegada mas finge amabilidade e, para desviar a conversa diz do último negócio realizado:
“Veja que bela peça de Guiné! disse Baracho mostrando ao
moço o bem feito escravo. Comprei-o inda agora por trezentas oitavas de ouro. Diga-me em consciência se não vale o
dobro? Olhe que é um preto muzungo... sim, de raça nobre...
Talvez filho de soba. Escravos como este não se vê em todos
os dias. Teria prazer em cedê-lo ao Sr. Boaventura. Dá um
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bom negro de partes, ou oficial... “ p. 21. {Atenção, quando
da venda do escravo comparou-se o preço ao valor de um
“Rei Bastasar”, agora Baltasar é identificado como “ filho de
soba”, muzingo, de Guiné.
O objetivo da conversa de Boaventura era, porém, explicitar
disputa de propriedade de lavras. Frieiro se vale da oportunidade para retratar o “espírito” das Minas e a relação com “os
homens das justiças” p. 24. É sempre oportunidade para conduzir o leitor para o ambiente da época com a devida linguagem e fixar expressões que se tornaram populares no linguajar
das Minas: “ tornar de mocó as costas” p. 24; “untaram as
unhas co velhaco escrivão” p. 25; “responsar a Santo Antônio” para encontrar coisas perdidas p. 26; “esquentar o
rabiostes com umas boas palmadas” p. 27; “vive sem rei
nem roque como um vadio” p. 27.
IV – Quem era Boaventura – p. 28 -30
Neste capítulo, Eduardo Frieiro narra o tipo ideal dos aventureiros formadores de Minas Gerais. Vai além disso, ao mostrar que as “conquistas” desconhecem identidade.
A história se inicia com as aventuras do “mazombo de
Taubaté” Caetano Boaventura “batedor de sertões e incansável acossador de bugres” p. 28. Nas minas tornou-se
riquíssimo: “Segundo a crônica, a escravatura de sua fábrica
de minerar passava de duzendos negros da Costa da Mina.”
P. 29.
Fernão Boaventura, o herói do romance é filho único de Caetano Boaventura “que tivera de uma cunhã carijó”. P. 29.
Fernão é, portanto, mameluco. Educado no Colégio dos Jesuítas Fernão quase chegou ao sacerdócio; abandonou tudo e
obteve “licença do pai para subir às Minas”. P. 29
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Como tipo ideal “Fernão Boaventura amava a agressão e a
peleja. (...) No Ribeirão do Carmo ninguém o excedia no jogo
da bola. Cavalgando com arte e donaire o lépido Corisco, exibia-se em nunca vistas proezas de equitação nas cavalhadas
que se realizavam na Vila” p. 30. [Atenção para o esporte da
nobreza com destaque para a Cavalhada.]
V – Em Vila Rica – p.31-37
Boaventura segue para Vila Rica e, no caminho, desaloja lavras em exploração entendendo serem suas. Chegado em Vila
Rica desafia o escrivão e recebe “ordem de prisão”: “A Justiça do Rei foi insultada na minha pessoa!” p. 37. Boaventura
retornava em hora perdida.
VI - No Pouso da Cachoeira – p. 38-43
Boaventura tivera uma escrava mulata que lhe havia sido furtada por um tal padre Sinfrônio. Quando chega na Cachoeira
vê um padre e julga ser o tal padre Sinfrônio. Como vingança,
decide mijar na coroa do padre que está repousando e recebe como prenda a praga do padre: “Urinaste numa coroa sagrada” (...) “Hás de morrer mijando, desgraçado!” p. 41
É advertido pela dona da pousada: “Praga de padre é pior do
que maldição de mãe!” p.42
Em meio ao diálogo, merece atenção as expressões consagradas, como a de Dona Querubina, dona da estalagem que
“falava pelas tripas do Judas”. P. 42
VII – O Negro Tocador de Pitu – p. 44
Este capítulo, além do enredo da narrativa merece a maior
atenção por revelar pontos fundamentais das relações de
propriedade. Quem é proprietário é proprietário de quê e de
quem? Qual é o valor da propriedade?
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Seguem destaques da narrativa.
Destaque 1. “Entre a numerosa famulagem de sua casa da
Vila do Carmo, tinha Boaventura um preto de São Tomé, vivo
e ladino, o Eliezer, exímio tocador de pitu. P. 44 [ Destacamse duas propriedades: a territorial e a famular. Eliezer é propriedade de Boaventura e se destaca por ser ladino. Ser ladino confere elevado valor entre os pretos vindos da África]
A propriedade territorial de Boaventura limitava com outra
propriedade territorial cujo dono era um tal de “José Gomes
Vilarinho, acaudalado reinol a quem chamavam o
Trasmontano.” P. 44. É claro que o proprietário Vilarinho era
proprietário de sua famulagem que povoava sua senzala.
Destaque 2. Marcas do ladino e confusão de propriedade:
“Incorrigível mandrião, Eliezer passava os dias nos matos vizinhos enviscando passarinhos e comendo frutos silvestres.
Pelo cair da tarde, ia ele postar-se aos fundos dum quintal
que dava para o solar de José Gomes Vilarinho.” P. 44
“Deitado na relva, Eliezer embeiçava pequeno pífaro e dele
tirava sons ciciantes e nostálgicos, ao uníssono do amoroso
alvoroço que lhe ia na alma africana. // A serenata não era
sem objeto. (...) A toada mágica do pitu ia cantar diretinho
nos ouvidos da escrava Andresa, mulata ardente e bonita, na
flor do cio.” P. 44
Destaque 3. Ações de demarcação da propriedade. Frieiro é
atento para os diferentes níveis de consciência das normas
de transgressão do valor da propriedade. Em primeiro lugar a
ordem da propriedade deve ser zelada no ambiente da senzala: “Desfeito o amavio, Andresa corria à senzala onde docilmente oferecia a nádegas ao castigo que merecera pela
inexplicável ausência.” P. 45. Em seguida é o proprietário
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Trasmontano, dono das regras, que se incomoda com a transgressão do ousado ladino: “- Taturana! Gritou ele chamando
por um mulato sarará, capataz de escravos.” (...) “Taturana,
agarra-me hoje mesmo o preto sem vergonha, e traze-mo cá,
que o quero ensinar!” p. 45 [Vejam, para garantir a propriedade o dono invade competência de outro proprietário, no
caso a do Tocador de Pitu que era propriedade de Boaventura.]
Punição exemplar para Andresa e punição ilegal para Eliezer.
“-Metam-lhe o bacalhau até o diabo dizer basta!” p. 46
Destaque 4. Avaliação do prejuízo. Ao saber do ocorrido com
o escravo ladino, eis os comentários indignados do proprietário do escravo punido por outro proprietário:
“- O maroto do buaba há de me pagar! (...) Eliezer
ainda tem quem puna por ele.
- Esse pretinho, fez ver Chicão, vale quinhentas oitavas de ouro. (...)
_ De certo que vale, disse Boaventura. É um negrinho
esperto como o alho. Já enjeitei por ele uma mulata
nova e um cavalo bem bom.
E os cavalos, ali, eram raros. O moço bem sabia que
entre quatrocentas e quinhentas oitavas de ouro variava o preço com que se compravam os escravos
charameleiros, trombeteiros ou gaiteiros, muito cobiçados para tocarem nas festas de igrejas ou nos
reisados e encamisadas.” P. 48
Além desses registros preciosos, Frieiro acrescenta mais um
de fundamental importância para os dias atuais em que se
louva a Capoeira. Boaventura planeja tomar satisfação do
ousado Trasmontano e será a vez de conduzir para a proprie339

dade do transgressor “numerosos negros caceteiros” p. 49.
Caceteiros e porreteiros são os exímios negros treinados na
jinga do manejo do corpo e do porrete.
VIII – Quem era o Transmontano e onde habitava -p. 50 54
Neste capítulo, Frieiro se vale da historia pessoal do
Trasmontano para narrar a formação da Vila do Carmo. Inicia
a história a partir de Antônio Pereira para se fixar na de José
Gomes Vilarinho e sua família. [Nosso companheiro Lázaro
Francisco da Silva desenvolveu projeto de estudo sobre o folclore em Antônio Pereira.]
IX – Na Casa do Potentado – p. 55-57
Boaventura vai ao solar do Trasmontando. Entra pela porta
da frente e envia seus escravos caceteiros para invadirem a
senzala no fundo. Em meio a isso aparece a filha Violante do
Vilarinho que será a Andresa de Boaventura.
X – A Missa do Carmo – p. 58 -66
O episódio da missa tem dois objetivos. O primeiro do autor
para o leitor em geral é de mostrar a importância da missa
dominical para os encontros amorosos tão recorrentes em
histórias do cotidiano. [Moura, Antônio de Paiva. Diamantina
Passado e Presente. Belo Horizonte: Comissão Mineira de
Folclore, 2013] Mas o mais importante é destacar a composição dos “grupos de fiéis’ e a realidade que representam. Temse as minas como centro de convergência das contradições
do Brasil. “A melhores minas do Brasil ainda são os canavi-
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ais” p. 61. “A terra é enorme e reclama braços, muitos braços (...) propriedades rurais se enchiam patriarcalmente de
bastardos, filhos de seu sangue e do sangue de seus filhos”.
A contribuição dos paulistas: “para o rápido povoamento das
novas terras. As moças índias não opunham grande resistência à lascívia do branco. (...) No afã, tão feminino, de se classificarem, de se igualarem aos civilizados, só valendo para
elas o parentesco pelo lado paterno, ambicionavam ter filhos
pertencentes à raça conquistadora”. (...) “Milho branco com
milho vermelho, que é que faz?” E as formosas cunhãs responderiam sorridentes: “Faz mameluco...” p. 63 e a conversa prossegue com atenção às contradições: “O índio (...)
tem razão em dizer que o branco quando chega toma tudo...
tudo, até as mulheres” p. 63 “- Dar, isso lá dá redarguiu o
mais moço: dá cachaça e fumo, dois venenos. E trabalho de
matar.” P. 63
XI – Recepção no Paço – p. 67 - 74
Narra acontecimento do dia 19 de abril de 1719 de festejos
da condessa em festa promovida por D. Pedro de Almeida,
Conde de Assumar. Enumera as credenciais dos presentes e
destaca a presença de José Gomes Vilarinho, esposa e filha
– a filha que se tornou cobiçada de Boaventura – e a presença do próprio Boaventura graças a convite de Frei Tiburciano
de São José, padrinho de crisma de Boaventura. Entre outras
coisas o evento torna-se oportunidade para conversas sobre
os frades nas Minas.
XII – O Sarau – p. 75 - 80
A narrativa da Festa é oportunidade para o autor se deter em
danças e outras conversas proveitosas. “Começaram as
contradanças, os minuetes e os cotilhões. “ p. 75
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Há uma conversa interessante e oportuna para compreender
o momento: a questão de Governo e Lei. O frade discorre
sobre leis da Divina Providência, o Conde de Assumar sobre
Lei Natural e Leis do Estado. [Importante fixar ser este o momento em que a Europa se debruça sobre essas questões
que, no século seguinte se acrescentarão sobre as “Leis do
Progresso”.] P. 76
Em meio ao sarau, Violante é convidada a cantar : “xácaras e
trovas que aprendeu na Bahia”. Boaventura se oferece para
acompanhá-la à viola, mas ela não ouve a oferta. P. 77.
Boaventura não se deu por vencido e cuidou de cantar à viola
e cantou para Violante : “Menina fermosa”. P. 77
XIII – A missão do Eliezer – p. 81 - 87
A importância deste capítulo, mais do que articular o enredo
romântico de Boaventura pela sonhada Violante, é de revelar costumes de negros em Minas do Ouro. Impedido de se
encontrar com a bela Violante, o mameluco encarrega o negro ladino de procurar a sua desejada Andresa. Isto revela as
tramas de um mundo subterrâneo que supre o poder do “famoso Diabo Coxo, que tinha a indiscreta virtude de levantar
os tetos das casas para surpreender a vida dos moradores.”
P. 81.
Boaventura promete a Eliezer, o negro tocador de pitu, a
alforria. Contudo, Eliezer para garantia irá “consultar um feiticeiro vidente que tivesse a virtude de prevenir as surpresas
reservadas pelo destino.” P. 83 O feiticeiro era um
“candomblezeiro mais famoso da redondeza”. P. 84. [Parece
ousadia de Frieiro de inserir a presença de um candomblezeiro
nas Minas do século XVIII. Esse se chamava Manuel Oxalá.
Algumas obras recentes corroboram a presença de sábios
candomblezeiros nesse tempo. A primeira é de Lázaro Fran342

cisco da Silva, membro da Comissão Mineira de Folclore, que
estudou iconografia em igreja de Ouro Preto e se deparou
com pinturas de búzios; a segunda é a obra A Língua MinaJeje no Brasil: um falar africano em Ouro Preto do Século XVIII
de Yeda Pessoa de Castro. Tem mais, Frieiro chama atenção
para “pedras de raio”, coisas de herança indígena, e comidas de santo com destaque para acarajés de pipocas. Tudo
isto é abonado por documentos históricos. Primeiro o acarajé
era muito vendido em regiões de mineração, segundo as pipocas se encontram na relação “Das muitas comidas que se
fazem de milho no Códice Costa Matoso. 1749]
Vale sublinhar ainda que o negro Eliezer não compreendia a
língua yorubá (p. 85), mas era ladino o suficiente para se
valer de todos os saberes que lhe estavam disponíveis.O
veredito do feiticeiro para Eliezer foi: “Branco tem parte com
diabo. Pretinho enganou diabo. Ah, ah, ah!.” P. 87. [Somente
o ladino conhece as manhas da terra. ]
XIV –Perigoso Enleio – p. 88 -90
Narrativa das peripécias de Eliezer e Andresa para levar até
Violante as mensagens de Boaventura.
XV – É preciso casar a menina – p. 91 -95
Narra a preocupação da esposa – madrasta de Violante – de
promover o casamento da enteada para evitar a suspeita de
estar sendo procurada pelo mameluco Boaventura. Trazem
para cortejá-la o alferes Suzarte.
XVI – Cavalhadas – p. 96 -102
Trata-se de narrativa em detalhes da encenação de uma cavalhada em meio à festa de Nossa Senhora do Carmo, é claro, no dia 16 de julho. Frieiro descreve em pormenores o es343

petáculo da cavalhada. Vale a pena transcrever apenas o
anúncio:
“- Toquem as charamelas!
Os charameleiros negros atacaram com brio uma
marcha cacofônica. Trombetas , cornetins, flautas de
taquara, gaitas, sambucas, violas, adufes, tambores,
reco-recos tomavam parte na algaravia musical .” p.
98
A parte final do espetáculo era “o rapto da Princesa Floripes”
é oportunidade para Boaventura raptar sua sonhada Violante
e lhe fazer juras, antes de depositá-la no palanque do Governador.
XVII – Minha ou de ninguém – p. 103 108
Boaventura procura o padre, Frei Tiburciano para ele
intermediar o casamento e ouve casos sobre o noivo escolhido o tal alferes de Sabará.
XVIII – A Fuga – p. 109 -115
Narra o estratagema de Boaventura para raptar Violante com
a anuência da mesma.
XIX – No Caminho do Pitangui – p. 116 – 121
O autor irá se deter no percurso da fuga de Boaventura para
Pitangui com destino a Cuiabá. Merece menção o trabalho
de garimpeiros e expressões da religiosidade popular tais
como: “este Corguinho é mais pobre que a mãe de São Pedro.”
P. 118 [Isto nos remete à obra de nosso companheiro Frei
Chico Quando Deus andou no mundo. Paulus: 2018]
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Outra menção é sobre técnicas de fechar o corpo:
“- Onça não me ataca. (...) Quando matei a primeira, num
capão cerrado, comi o coração dela e bebi o sangue dela. É
bom para fechar o corpo, sabe?” p. 119
XX – Na Cola dos Fugitivos – p. 122 -127
Narra a busca de recuperar Violante da parte do Trasmontano.
Chegam a Pitangui mas recebem notícia da revolta de Pitangui
contra o juiz.
XXI – Contra os Amotinados - p. 128-132
Narra o combate a ser travado contra os rebeldes de Pitangui
XXII – Adeus, Violante! – p. 133 -140
Em meio à luta, Boaventura se vê obrigado a fugir e se despedir de Violante. Ela, desconsolada, falece.
XXIII – Elegia – p. 141 – 142
Narra os funerais de Violante.
XXIV – Triste e Só. – p. 143 – 150
Boaventura retorna a Cachoeira e se abriga na pousada de
Dona Querubina. Extenuado, é acometido de febre, e após
recursos de barbeiro-cirurgião, o padre seu padrinho é chamado para socorrê-lo.
XXXV – Milagre de Quem? – p. 151 – 153
Chega Frei Tiburciano e ministra banhos suadores no doente
e ele se recupera.
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Destaque para a religiosidade popular: “Vossa paternidade
espirrou? Deus o ajude. Espirrar do meio-dia à meia-noite é
sinal de felicidade.” P. 151
Curado, “murmurando suas orações, Querubina acendeu mais
uma vela à imagem de Nossa Senhora das Mercês e colocoulhe aos pés um raminho novo de alecrim. “ p. 153
XXXVI – Caminho da Perfeição – p. 154 – 160
Acompanhado por Frei Tiburciano, Boaventura é despertado
para a vida do espírito: “Havia uma peçonha no meu corpo,
que me tirava a vista do bem.” P. 155
XXXVII – Passeio Matinal – p. 161 – 170
O frade palestra com Boaventura. O núcleo da conversa gira
em torno da organização social. Os temas trabalho, escravidão e civilização assumem o núcleo da conversa.
XXXVIII – A Serviço do Eterno – p. 171 – 172
O frade padrinho e o afilhado se dirigem para o Rio de Janeiro.
“Assim foi que Boaventura, um cilício cosido sobre a pele,
trocou os desvarios de uma juventude turbulenta pelas austeras alegrias da ascese religiosa.” P. 172

Destaque para o movimento do folclore: relata costumes,
festas, hábitos, espaços de trabalho e lazer, relações locais,
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expressões locais abonadas ou não abonadas por dicionários. Enfatiza hábitos e costumes locais como valor ou desvalor
Este romance é um bom contraste com o de Júlio Ribeiro Padre Belchior de Pontes publicado em São Paulo no ano de
1876. Júlio Ribeiro, mineiro de Sabará, no qual o autor diz de
fidelidade histórica, juntamente com anacronismos necessários e personagens fictícias impostas à narrativa.
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Ficha da obra: FÓSCOLO, Avelino. Morro Velho:romance.
Belo Horizonte: UFMG 1999. 203 páginas [Originais de 1944]
[Acervo de José Moreira de Souza, disponível no Centro de
Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor
Avelino Fóscolo nasceu em Sabará em 14 de novembro de
1864 e faleceu em Belo Horizonte no dia 29 de agosto de
1944.
Em meio aos inúmeros estudiosos e críticos literários que se
dedicaram à obra de Avelino Fóscolo, merecem destaque três:
o primeiro é Eduardo Frieiro que ocupou a cadeira deixada
por Avelino na Academia Mineira de Letras. A Eduardo, devemos o mais amplo estudo sobre a vida e a obra desse autor
“anarquista”, artista de circo, jornalista, farmacêutico prático e romancista. A memória de Avelino Fóscolo é apresentada em outra obra fichada neste projeto, o romance A Capital
publicado em 1903, no qual o personagem do enredo é Belo
Horizonte. A segunda autora a se dedicar a Avelino é a professora Letícia Malard na tese Hoje tem espetáculo: Avelino
Fóscolo e seu romance. [Belo Horizonte: Editora UFMG, 1987].
Será essa autora que cuidará de publicar o romance Morro
Velho, recuperado do acervo do autor. Finalmente, cumpre
registrar depoimento de uma autora ligada à história de
Avelino na cidade de Paraopeba. Refiro-me à senhora Maria
Stella Moreira Rates. Ao narrar a história da família, fixa a
casa em que nasceu: “O seu primeiro morador se chamava
Manoel Pinto Ribeiro, irmão de minha bisavó materna. Mamãe, carinhosamente, o chamava de Papai Pinto. Ele era muito
habilidoso, prático em farmácia, foi o precursor da medicina
em Tabuleiro Grande. Exerceu a profissão com a finalidade
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única de servir aos que o procuravam e ainda lhes fornecia
remédios. (...) O Sr. Pinto teve uma única filha, Maria Gonçalves Ribeiro, cujo apelido era Mariquinha. // Mariquinha estudou em Sabará. Lá conheceu um rapaz que se chamava Avelino
Fóscolo. Quando se formou em normalista, o Sr. Pinto foi buscála. (...) Junto com eles, veio também o Avelino, que mais tarde casou-se com Mariquinha. Era uma bela moça. Tiveram
muitos filhos e continuaram morando com o sogro nessa casa.
(...)//Avelino, dotado de extraordinária inteligência e grande
tino comercial, conseguiu dominar inteiramente a profissão
de farmacêutico. E de simples farmacêutico, tornou-se dono
de farmácia.” P. 17-18 [RATES, Maria Stella Moreira. Minha
vida, minha fé. Belo Horizonte: a autora, 2017].
Agora vem um depoimento surpresa:
“A sede do Congado de Nossa Senhora do Retiro é atualmente administrada por Celina Ferreira Lopes. Fundou lá a Biblioteca “Maria Stella Moreira Rates”, em 30 de julho de 2006
(...) Tem muitos livros, todos os livros do Avelino Fóscolo.” P.
87-88.
Fica a pergunta: que teria a ver o anarquista Avelino com o
Congado de Paraopeba?
Eis a reposta: No meio do caminho tinha uma Maria Stella...
Moça que abandonou os estudos na Faculdade de Ciências
Econômicas da UFMG, no ano de 1951 para se dedicar à reconstrução da Igreja de Nossa Senhora do Rosário em sua
cidade e que em todos os anos reúne na ampla casa do “Papai Pinto” no dia 15 de agosto dezenas de guardas, ternos,
de Nossa Senhora do Rosário.
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Obras
•
1890 A Mulher, romance, (com Luís Cassiano Martins
Pereira), Typ. Moreira Maximino;
•

1902 O Caboclo, romance, Bello Horizonte: Imprensa
Official;
•

1903 O Mestiço, romance, Joviani & Comp.;

•

1903 A Capital, romance, Typographia Universal;

•

1914 No Circo, romance

•

1920 Vulcões, romance, Porto, Casa Editora de Carlos
Ventura e Comp. Ltda.
•

1920 O Jubileu, romance, Juiz de Fora: A Commercial
João Madeira;
•
1921 O Semeador, drama em três atos, Bello Horizonte, Typ. Renascença;
•
Morro Velho (Manuscrito datilografado provavelmente por seu filho Hugo Fóscolo, em 1944, e publicado somente em 1999 pela UFMG)

Maria Stella nos lembra que os romances de Avelino eram
publicados inicialmente por ele em folhetins nos jornais
que criou na cidade de Paraopeba.

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
A obra é composta de 26 capítulos e precedida de “Apresentação” e artigo com o título “Romance-Documento”. Termina
com 4 apêndices que exibem diferenças entre duas cópias
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dos originais. As notas aos conteúdos dos capítulos são de
responsabilidade de Letícia Malard e José Américo Miranda.
Destaques das divisões
Apresentação – p. 11 - 14
Informa como se encontraram os manuscritos e de que modo
foram preparados os originais para a presente edição.

Romance-Documento – p. 15 -29
Artigo em que Letícia Malard apresenta a obra de Avelino no
contexto de sua produção literária. Destaca que esse autor
“fez da literatura documento social, muito mais do que um
trabalho com a língua que procurasse adequação entre os
elementos indissociáveis do texto literário, isto é, forma e
conteúdo.” P.15
Assuntos abordados:
- A trajetória do romancista. Sua obra.
- A opção pelo anarquismo como doutrina.
- Porque o Romance Morro Velho não foi publicado em 1940
e o possível incêndio dos originais em espaço público do acervo da Editora Bluhm.
- Opção pelo naturalismo
- Obras de Avelino.
- Estrutura da obra Morro Velho. A Mina; O Barateiro; A casa
de Matilde. Ingrediente romântico: o operário e seus sonhos.
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Capítulo I - p. 33 – 38 – Apresentação de Congonhas do
Sabará.
Além do título inferido da narrativa do autor, este capítulo,
poderia ter também como título: “Ecce Homo!” para imitar
Nietzsche [Avelino responderia indignado: “Lá me vem você
com mais um cadáver!”] . Nele o autor se apresenta no arraial que seria a Vila Nova de Lima, ou Nova Lima, marcado
pela Mina de Morro Velho, onde imperam os ingleses.
Vale ler com atenção o primeiro parágrafo:
“Quando fugindo da casa tutelar, me dirigi a Congonhas em
busca de uma liberdade inconcebível dentro da lei, mal
calculava a luta iniciada então na vida.” P. 33.
Nesse percurso o autor narra o encontro com tropeiros que
“modulavam trovas populares”, juntas de bois carregando
madeira para a mina e sintetiza: “Querer e não poder! Não é
isto porventura o sofrimento perene da humanidade? Querer
sempre sem poder jamais fechar o círculo das ambições e
dos sonhos, pobre tropeiro, não é a noite de todos nós?” p.
34
Segue-se a apresentação da Vila como cenário:
“Do alto da colina avistei Congonhas com suas habitações
primitivas, sem arte, sem conforto, naquele fim de século
intitulado das Luzes. Do lado direito, meio oculto pela montanha, o Morro Velho mais cuidado nas suas construções, com
a preocupação de bem-estar de que o inglês é tão sequioso,
e os engenhos achaparrados e negros a mastigarem pedras
e a vomitarem ouro dia e noite”. P. 35
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Em seguida surgem os personagens principais da relação do
jovem aventureiro em “busca da liberdade inconcebível”: o
Armazém O BARATEIRO de Seu Morais, a mulata Matilde,
“ex-escrava de nossa casa”; Naná, filha de Dona Candinha,
casada com Chico Violão.
O moço se apresenta afinal em meio à vida que irá enfrentar:
“- Lá em casa moviam-me guerra às minhas ideias
abolicionistas e republicanas; queriam que eu fosse um
latinista e um rábula e eu tenho horror às leis e às línguas
mortas; proibiram-me a leitura de romances como
perversores da mocidade ... uma escravidão afinal. Preferi trabalhar optei pela escravidão operária.” P. 37
Capítulo II - p. 38 – 46 – Dona Candinha se vira
Dona Candinha era viúva e tinha dois filhos: Naná e Zezinho.
Tinha a “tarefa de dar cidadãos prestáveis à pátria”. P. 38
Naná era casada com um trabalhador da minas apelidado de
Chico Violão. Esse Chico, além do trabalho na mina, se divertia à noite com sua música e chegava em casa alta madrugada.
Seu Morais, o português proprietário do armazém O Barateiro,
sugere à Dona Candinha abrir “um joguinho familiar com
pessoas respeitadoras”. P. 39
Como era a casa de Dona Candinha e o compromisso de se
apresentar segundo o padrão de moralidade – “moralidade
das aparências”. P. 43
Concepção de caridade – os pretos favorecidos pela Lei Dantas
– dos sexagenários.
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O caso de um preto assistido por Dona Candinha e o
charlatanismo dos médicos. Relata o caso desse preto que
padecia de um mal; o médico convencido da nova teoria dos
vírus receita uma beberagem que deveria provocar suor para
expulsar os vírus. O preto morre e o médico orgulhoso afirma: “Morreu, mas suou”. P. 46
Capítulo III - p. 46 – 54 – Lição de Mestre: A teoria dos
vírus e do suor.
O Mestre apresenta a teoria do suor.
O Mestre interpreta a ordem do trabalho e os acidentes e o
moço tenta chamar a atenção de Kate, uma inglesinha
posicionada ao lado da mãe.
Operários se divertem no Barateiro de Seu Morais. “Talau o
poeta popular de Congonhas” é convocado a divertir os fregueses, oportunidade para o narrador pegar carona nos versos do poeta popular e chamar a atenção de Kate.
Capítulo IV - p. 54 – 58 – O Trabalho, Chico Violão e Naná.
O narrador fala dos hábitos de Chico Violão, as rotinas do
trabalho e os acenos de Naná para atrair o narrador. [Expressões populares: “Bom Será” empregada pelos operários para
designar quartos em fila dados como alojamento. Existem
com o mesmo nome nas fábricas de tecidos. “Língua de trapo” para designar pessoas que dizem o que pensam.]
Capítulo V - p. 58 – 64 – O Saber do Barateiro e a cidade
O que é oferecido no armazém. Dois destaques. Biscoitos
enlatados e baratos. Troco em notas sempre novinhas.
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O que é que se conversa.
A Casa Grande e os aposentos das “bestas da escravidão”. P.
60
Castigo e fixação do estigma. P. 61. O autor narra:
“Lá embaixo, em frente à guarita, exposta ao sol e à chuva,
uma mísera escrava, depauperada. Com um semblante de
mártir, estava de pé dia e noite. Trajava uma roupa
arlequinesca de baeta azul e vermelha, e na cabeça trazia
um grotesco barrete frígio. No peio de nas costas, em letras
grandes, visíveis ao longe, um ominoso letreiro – “Ladra”.
“Os boys e as misses se acotovelavam com a corja, rindo
sarcasticamente em apupos sem misericórdia.” P. 61
O diálogo com o mestre a partir dessa cena exibe todas as
contradições da ordem escravista. Para escândalo do leitor,
Avalino ainda obtém mas uma narrativa do Mestre ao se deparar com um fazendeiro que engaja escravos na mina, esconde dinheiro e ainda aceita esmolas. Esse rico fazendeiro
latifundiário lamenta “Não haver uma forca sempre armada
para os ladrões.” P. 62
[Expressões populares:” encafifado” significando encantado
por um feitiço; “bispar” empregado no sentido de vigiar.]
Capítulo VI - p. 64 – 69 – Trabalhador, o fundo da mina e
acidentes triviais de trabalho
O narrador se emprega na mina com broqueiro.
O primeiro dia de trabalho. Os trabalhadores da mina. Os
escravos e os trabalhadores livres.
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O “Capitão Grande”.
Tecnologia rústica.
Acidente com um chinês. [Em meio a discussão sobre políticas imigratórias para substituir a mão de obra escrava africana aventou-se a imigração de chineses. A imprensa da época louvou essa iniciativa pelo baixo custo da mão de obra:
submissão e regime alimentar.]
[Expressões populares: “chaula” para significar uma pá empregada em mineração; “Espiga” com o significado de
obstáculo, dificuldade, incômodo.]
Capítulo VII - p. 69 – 75 - Dia de São Bartolomeu.
A narrativa é mais extensa. Começa focando preocupações
de Matilde e Dona Candinha com as aventuras “inocentes”
de Naná com o narrador, mas se detém na grande tempestade que varreu a cidade no dia de São Bartolomeu. O autor
destaca o contraste dos efeitos sobre as residências do Morro Velho e as dos trabalhadores e moradores pobres. Os pobres rezam de joelhos, queimam a palha benta, acendem velas, espargem água de Lourdes pelos cantos da casa (p.74).
“Congonhas era um campo de batalha após a derrocada. Casas descobertas com os telhados arremessados ao longe.
Paredes tombadas, galhos de arvoredos arremessados pelo
chão, esfacelados e sangrentos” p. 74
“No Morro Velho nada houvera. As casas feitas para moradia
dos ingleses são sólidas, bem confortáveis, com cimento,
madeiramento de escol, ferragens reforçadas nas portas e
janelas”. P. 75
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Feito o contraste, conclui: “Eu não tenho superstições; trabalhei como se fosse qualquer outro dia. Se a Igreja riscasse da
folhinha o nome do Santo tufanoso, apagaria a recordação
do barbarismo católico contra os huguenotes.” P. 75
Capítulo VIII - p. 76 – 81 - O Comércio além do comércio:
A ciência da fraude
Narrativa de como atender aos interesses de Seu Morais e
desconfiança de seu modo de agir no comércio. Dar o troco
em notas novas, sempre novas, e vender alegando o preço
de custo.
“A ciência da fraude tem avançado muito: o Barateiro não
faz nada disto: vende mercadorias pelo custo e gasta
nababescamente”. P. 79
Capítulo IX - p. 81 – 86 - - Falsificação dos Burruquês de o
Barateiro
O autor trata de três assuntos neste capítulo:
- 1 . – Interesse de Seu Morais pela Naná e a obrigação de
Dona Candinha afastar o narrador dos interesses de Naná.
Conversa com o filho de Dona Candinha – Leão – a respeito
da melhor alternativa para conseguir o que pretende. Encontra um: acusar o narrador de falsificar a assinatura dos
burrusquês de o Barateiro.
- 2 . – O narrador assiste ao espetáculo de Quadros Vivos e
contempla Kate.
- 3 . – Ao retonar à casa encontra-se com Naná que lhe narra
o acontecido.
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[ Aportuguesamento do inglês: bégua para dizer big.]
Capítulo X - p. 86 – 92 – Indiferença a acidentes de trabalho.
- 1 . – A Mina e os acidentes. A calma britânica.
“ Num esforçamento forte, o pé do velho que tocava manivela falseou e a roldana escapuliu-lhes da mão, e tesoura esfacelou-se ao choque do tronco gigantesco; dois negros menos
ágeis foram esmagados, e o outro, tentando prender a manivela, fora arremessado ao longe, caindo morto.
“A calma britânica não se abalava com esses choques: os
cadáveres foram removidos, e os sobreviventes prosseguiam
no mesmo afã como se nada fosse acontecido.
“Causavam-me mal-estar medonho tais cenas, ao passo que
meu companheiro, o Violão, habituado, como retirante baiano,
a presenciar agonias maiores, não se comovia.” P. 87
Violão, em seguida, adverte o iniciante sobre o mal do cotidiano do trabalho:
“- Tem muito cuidado com essa poeira fina espalhada pelas
brocas e pelos carros: ela se mete traiçoeiramente na garganta da gente, forma uma espécie de cimento nos bofes e,
quando o pobre diabo pega uma pneumonia ou mesmo um
resfriado, vem um diacho de uma tosse que não há santo
capaz de tirar. O cabra aí está com uma viagem de ida sem
volta para a cidade dos pés juntos.” P. 87
Em seguida o narrador acrescenta o cuidado com a saúde do
companheiro:
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“- Você não tem medo, Chico?
- Não! Eu tenho o corpo fechado pra feitiço e pra tudo: consumo pouco e à noite nas serenatas boto fora o pó armazenado. P.88
- 2 . – brincadeira levada a sério causa acidente em Chico
Violão. Chico brinca como fazem todos os trabalhadores uns
com os outros. Chico grita – Vira essa broca, molengo!. – Vai
lamber sola – gritei. - Eu te mando a marreta na cabeça,
biltre!.
“Ele levantou o malho, tive medo. (...) Abandonei a broca,
segurei uma das cordas da balança e deslizei o corpo no espaço. O companheiro perdeu o equilíbrio e tombou sobre os
blocos de rocha esparsos no solo.” p. 88 [Está ai a lição para
o que virou bulling. Quem entende a gíria do trabalho está
salvo. No caso, Chico Violão foi brincar com um não iniciado.
Vale a pena ler artigo de Domingos Diniz sobre os xingamentos
dos remeiros do São Francisco. ]
- 3 . – Visita a Chico do Vilão e sua confissão.
Chico fraturara o fêmur e fora hospitalizado. O autor pondera:
“O médico inglês, à força de repetir diariamente aquilo, fizera-se perito. Embora os casos fossem em geral com escravos, chins e raras vezes com brasileiros livres ou ingleses, o
facultativo tinha um pouco de caridade, procurando executar
os remendos com menos dano possível.” P. 89
Arrependido o narrador se desculpa e ouve de Chico o que,
certamente, o leitor não esperaria:
359

“- Eu fui culpado também com a minha brincadeira... brincadeira aliás feita por nós e que nem por sonho realizamos.
Você teve medo, julgou-me capaz de te esmagar a cabeça?
Por quê? Pensaste coisas talvez jamais pensadas por mim.
(...) Julgou ter eu ciúmes de ti? Mesmo que conhecesse um
motivo justificante, não me arriscaria a uma violência, tão
avesso sou eu a derramamento de sangue mesmo em animais inferiores. Todos nós temos direito à liberdade e não
admito a escravidão da mulher a um contrato absurdo.
“- E a sociedade?
“- A sociedade? A minha vida passada é um anátema contra
ela. Retirantes, cruciados pela fome, chicoteados pelo sol
através do deserto feito pela devastação dos grandes latifúndios, nos arrastamos dias e dias em busca de um pouco
de conforto, nós outros os nordestinos perseguidos pela seca.
(...) Os mais fracos, as crianças e velhos cadavéricos, tombavam pela estrada e, ainda em agonia talvez, eram atirados
em um pequeno lençol de terra aos valados, para livrá-los do
ataque dos lobos e outras bestas famintas como nós. (...) Na
mina vemos a morte a cada passo, mas temos alimento bom
ou mau, e a garganta não se contorce no martírio da sede,
não nos chamam preguiçosos e vagabundos.” P. 90
Nessa conversa analisa-se tudo. O Auxílio do governo aos
latifundiários, a política imigratória, a construção de açudes
e o sofrido emigrante das secas conclui:
“Quem atravessou um inferno como eu pode pensar em um
crime acarretador de um inferno maior: as prisões do Estado?” p. 91
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Avelino, o narrador, conclui para encanto dos analistas
institucionais:
“Compreendi então a sua vida, a ausência de ciúme, as noitadas de serenatas, e compreendi o seu suplício naquele leito de Procusto. “p. 91.
- 4 . –O ambiente do hospital.Amplo salão, camas limpas,
janelas amplas. E os internos “eram em geral doentes das
vias respiratórias: bronquites, pulmões cimentados pelo pó
cinzento da mina, buscando pela tosse libertar os brônquios
do invasor inimigo.”p. 92
Capítulo XI - p. 92 – 98- Há lugar para Amor?
- 1 . – o narrador ouve conversa de Rita com Matilde. Rita é
escrava alugada para Morais. Ele a tinha em elevada consideração, enchia-a de presentes de aniversário, elogiava sua
comida, até se interessar pela Naná.
- 2 . – Mestre Diniz recebe visita do narrador e discorre sobre
o projeto de criar o elixir da mocidade. A conversa gira entre
fazer bem à humanidade ou ficar rico. A saúde comandada
pela ordem capitalista.
Capítulo XII - p. 98 – 106 – Notas falsas? Assunto para o
Delegado no reino do Morro Velho
A narrativa gira em torno de uma nova preocupação e incômodo para o delegado narrados na presença do Mestre, do
Barateiro e de outras pessoas gradas da vila. Era o caso de
cédulas falsas apreendidas em mão de um sujeito conhecido
como Chico Boi e que foi obrigado em interrogatório a declarar o nome completo: “Francisco José da Purificação de
Nossa Senhora das Dores da Serra da Piedade” p. 101 [so361

mente o nome já oferece tema para uma novela. Mas a preocupação do delegado é outra:]
“- Foi uma desgraça para mim esse negócio de dinheiro falso. Imaginem! Eu estou lá com diversos delitos em andamento de justiça furtos de galinha, batuques sem licença, vivas à
República e outros que tais.” P. 99.
No início da narrativa o autor apresenta o “Hotel Quadrado”
– sede da delegacia:
“Aquele casarão assobradado era um estabelecimento
polimorfo conforme o classificava Mestre Diniz: hotel, delegacia de policia, casa de jogos e uma espécie de café cantante. Quadrado, o hoteleiro, um mulatão escuro, baixo socado, parecendo mais um tonel do que um quadrado, de
gaforinha crespa e assanhada formando juba na cabeça e no
pescoço, tinha uma comproviciana, bonita e apimentada alegrando os hóspedes com canções baianas.” P. 98
Trata-se, portanto, de desvendar a origem das “moedas falsas”. Interrogado, Chico Boi que informa ser mascate informa duas procedências. Uma leva ao preto que trabalha na
mina. Pedido a indicar uma marca, informa que o dito preto
tem uma cicatriz no rosto. Há portanto que fazer sindicância
nas dependência do Morro Velho: Haverá dois desafios. O
primeiro é que “temos aqui uma gloriosa milícia de batepaus mantida pelos cofres da Companhia. (...) sendo ali um
país autônomo, não podia funcionar a milícia do Império.” P.
103 [Há que estranhar o que diz a imprensa atual sobre as
milícias?] O segundo desafio é que todos os pretos que trabalham na mina têm marcas de cicatrizes no rosto. A segunda procedência apontada por Chico Boi é “o Hotel de Chico
Vaca” que “é um hotel de substitutas” p. 104
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Capítulo XIII - p. 106 – 112 – O susto do Barateiro
O Morais se gaba da honestidade em conversa com o Mestre
e narra e fidelidade aos pesos. Quilo pesa 1.000 gramas,
metro, cem centímetros. Mas informa que o Barateiro fará
uma “Grande Queima” para o proprietário ir ao Rio de Janeiro para renovar o estoque.
Capítulo XIV - p. 112 – 118 – Macumba e Candombe
Este é um capítulo para ser lido com atenção pelos estudiosos de Folclore. Nele o autor narra com elevado espírito crítico a fusão de saberes africanos com o catolicismo popular, aí
incluindo São Cipriano como o santo dos macumbeiros. Mostra também a fusão do Congado [bantu] com tradições dos
negros mina e coloca um ótimo desafio para estudos mais
aprofundados sobre o candombe. [É importante fixar que
Eduardo Frieiro em O mameluco Boaventura, Joaquim Manuel de Macedo em Vítimas algozes já trazem esses desafios
ao estudo. Aires da Mata Machado Filho, também, em O negro e o garimpo em Minas Gerais acena de algum modo para
Felipe Nagô no Descoberto de São João. É uma pena que nossa companheira Cistina de Miranda Mata Machado não tenha concluído sua tese sobre o candombe. Por sua vez, nosso também companheiro, Lázaro Francisco da Silva, se deparou com sinais de “cultura” mina nos primórdios de Ouro Preto. Edimilson Pereira, também companheiro nosso, aborda
questões referentes ao candombe em Os tambores estão
frios.Nosso companheiro Frei Chico, vem também vivendo o
desafio de compreensão do “candomblé angola” e eu li para
ele esta afirmação de Ordep Serra em Águas do Rei: “Tenho
como certo , pois que os cultos religiosos afro-brasileiros primeiro instalados na Bahia foram de matriz “banto”; o mais
antigo candomblé (a mais antiga forma de culto chamada de
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candomblé) aqui conhecido foi criação de congos e angolas,
ou protagonizadas por eles.
“Por outro lado, segundo penso, o que se chama de “candomblé congo” e “candomblé angola” surgiu depois, no século passado [século XIX] como reação, ao mesmo tempo
assimilativa e criativa, ao surto religioso jeje-nagô.” [1995,
p. 38] Esta é uma senda importante para se aprofundar os
estudos sobre o Congado como “guarda chuva” para o candomblé e a compreensão do candombe.]
O enredo é o seguinte: Morais está incomodado, entre outras coisas, com a dificuldade de conquistar Naná. Dirige-se
com essa intenção ao Pai Joaquim à senzala.
“- Pai Joaquim também é bom cristão, tanto que é rei do Rosário no congado dos pretos. Lá está o rancho. Está ouvindo
o caxambu?” p. 115
“Era um negro mina baixo, cheio de corpo, cabeleira crespa,
branca, emaranhada, formando uma juba em sua cabeçorra”.
P. 116.
Capítulo XV - p. 118 – 124 – Cafifa do Pai Joaquim
Morais adoece depois de tomar chuva ao sair do Bucutu, a
senzala. Em conversa, Dona Candinha lhe revela que Naná
era sua filha e isto explica a paixão do sangue que o atrai.
Capítulo XVI - p. 124 – 132 - A Intimação
Morais, ainda convalescente comparece ao Barateiro. Logo é
procurado por um freguês de Patafufo [Para de Minas] que é
também delegado de polícia que lhe informa ter recebido
como troco de sua compre notas falsas. Informa-lhe também
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que o governo da Província ordenou averiguação da origem
dessas notas. Morais alega sua preocupação com isto e o
delegado, cheio de confiança rasga as notas.
Do mesmo modo, Quadrado o procura e conversam sobre as
notas falsas e a ordem de Ouro Preto.
Em seguida, Morais é intimado a depor.
Valendo-se desses segredos, Rita, a escrava alugada usa a
oportunidade para confidenciar a Morais que o expediente
de promover “Queima” [liquidação] em seu comércio e sua
viagem para o Rio de Janeiro tinha a ver com o caso das notas falsas e que ele não retornaria mais a Morro Velho. Exige
em retribuição à guarda do segredo sua compra à proprietária que a alugava para prestar serviços seguida da alforria e
condições dignas para levar a vida.
Capítulo XVII - p. 132 – 138 – As Razões da Natureza
O narrador decide deixar a mina e se dedicar à Cia Keller,
uma empresa de circo de um americano, onde, além da arte
circense se pratica inglês, francês, alemão, italiano, espanhol da Bolívia e do Paraguai.
Aqui mais um vez, o autor se vale de conversa com Mestre
Diniz com o qual toma lições de Ciências Naturais. A questão
da evolução é colocada no centro da conversa.
Capítulo XVIII - p. 138 – 148 – Festa do Divino e seu repertório
Avelino se vale deste capítulo para narrar com detalhes o
repertório da Festa do Divino. [É possível que ele acrescente
à de Morro Velho conhecimentos de inúmeras festas, entre
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elas a de Sabará. Na obra Em torno da História de Sabará
Zoroastro Viana Passos chama a atenção de como um
migrante de Diamantina resolveu levar para a cidade o brilho
da festa do Divino em Diamantina. Seja como for, a narrativa
de Avelino dá o modelo completo dessa festa em Morro Velho.]
- Primeiro, a folia com bandeira nova para anunciar a festa.
- O Boi da manta à noite na semana inicial
- na segunda e terça feira, os encamisados.
- quarta e quinta feira – contradança
- sexta feira: dança de manguara.
- sexta, sábado e domingo: cavalhada.
- o narrador dá falta de um espetáculo da tourada na festa e
recebe como resposta que o vigário proibiu a tourada em respeito à presença do bispo D. Sá Benevides na festa.
- O narrador ficou incumbido de pintar a bandeira do Divino e
a executou desenhando o bico do Divino ao lado. Justificou
que isto significava “repulsão por uma humanidade má” p.
141.
- A chagada do bispo e a recepção da multidão: “Duas fileiras de bananeiras e palmas estendiam-se do início do povoado até a casa do Vigário. Arcos de bambus engalanados de
festões e bandeirolas de papel de cor ligavam de espaço em
espaço as fileiras que enfestoavam a rua. Nas janelas, colchas de damasco ou chitão, conforme as posses do morador,
formavam com suas cores gritadoras um despertar festivo.”
P. 142.
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Vem, em seguida a narrativa do enredo da cavalhada: “Na
praça da Matriz foi armado o anfiteatro paras as cavalhadas.
Duas fileiras de palanques laterais, e outras duas na frente e
no fundo, dando estas entrada para os cavaleiros. (...) Nas
partes laterais externas seguiam duas filas de botequins pertencentes a negociantes locais. Havia neles de tudo: desde a
cachaça Serra Negra até o champanha francês, fabricado no
Rio pelo Fritz Mach, frutas, doces, biscoutos, bordados, balas, sabonetes, e sobretudo pouca higiene e menos água ainda.” P. 143.
Segue a narrativa com todos os pormenores da assistência e
do espetáculo, aí incluindo o jogo das argolinhas. Para contrariar o enredo, o autor faz os mouros vencerem a batalha.
O autor narra a missa festiva, o boi do Divino, o pão do Divino, a distribuição de medalhas do Divino e os cartuchos do
Espírito Santo.
Narra finalmente, os espetáculos de fogos que coincidem com
a hora de soltar os pombos no templo: “Na hora de soltarem
as pombas no templo, o Justino acendeu o estopim de dinamite que trazia na mão, mas como um dos encarregados dos
fogos saíra para pegar um pombo do Divino que dá sorte à
gente, ele o repreendeu com violência, esquecendo-se da
bomba que estava na mão.”p. 147
[Apesar de todo o cuidado do autor, ele não menciona o cortejo do Império, nem a procissão que se segue, menos ainda
o sorteio para o imperador no ano seguinte. Note-se que a
Festa do Divino é a maior festa das Minas. Darci Ribeiro em
sua obra Confissões narra aspectos dessa festa em Montes
Claros com ênfase no Império. Há um destaque interessante.
O autor menciona a distribuição do “Pão do Divino”. Na mai367

oria dos locais em Minas, o pão é de “Santo Antônio” do
mesmo modo que o sal é de São Sebastião. As medalhas do
Divino são comuns até hoje e podem ser encontradas para
aquisição em todas as lojas de imagens. Note-se, por último,
que o autor quer narrar uma festa em que o festeiro é poderoso e tem condição de realizar a festa completa.]
Capítulo XIX- p. 148 – 152 – Justiça e Escravidão
O capítulo é narrativa de causas de a Companhia empregar
como escravos pretos alforriados e a trama burocrática da
justiça;
Merecem transcrição;
“- Como é, Seu Coronel, tão dizendo por aí que os preto
perdero?
“- Não perderam cousa alguma: o advogado da Companhia
negou validade à procuração que me passaram, porque, embora livres, ainda se acham em regímen de escravidão enquanto a justiça não julgar o contrário, sofismou acerca da
carta de alforria; mas apelei da sentença para Ouro Preto e
requeri curatela dos negros”. P. 149.
“- Vou pegar o nome de todos, pois ainda quero ver se pego
gorjeta deles para a festa do reinado”. P. 150. [O autor insinua que os forros reconhecidos como tais poderiam contribuir para a festa do Rosário.]
“- Os representantes só obedecem ao interesse dos
governantes, e estes pregam um patriotismo que é afinal
nepotismo. (...) As pátrias servem para separar os homens,
para fomentar a guerra.” P. 150
368

“O advogado apelou para a Relação; mas, como a justiça é
uma cega manhosa que vê bem por debaixo da venda à luz
do ouro, perdeu ainda por um erro bem fútil se não estivesse
do outro lado o Morro Velho”. P. 152
Capítulo XX - p. 153 – 159 – Os riscos do trabalho e os
ganhos do capital
O capítulo se inicia com estes parágrafos: [Diagnóstico perene da empresas de mineração. Alô Edileila!]
“Rumorejavam uma próxima catástrofe no Chafre, mais pavorosa que a do Tombador, de uma recordação indelével na
memória dos antigos mineiros.
“O boato partira mesmo de fonte inglesa. O Capitão Grande
chamara a atenção dos engenheiros sobre uma fenda que se
abria lentamente numa grande rocha formadora do teto do
primeiro salão; outras fendas menores se abriam a grande
distância, fazendo supor estarem todas em um grande bloco.” P. 153
“- É um pessimismo sem base, prejudicial aos interesses da
Companhia, pelo terror que vai infundir nos trabalhadores e
que não se justifica de forma alguma – observara o engenheiro. – O madeiramento ora empregado para sustentáculo
da abóbada é de uma potência tal que desafia milhares de
toneladas.” P. 153
O boato se espalhou. Trabalhadores residentes de Minas, logo
abandonaram o emprego e migraram. O comércio sentiu o
impacto da perda de consumidores. A companhia pediu intervenção da polícia para impedir a retirada dos trabalhadores.
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A Diretoria convocou o Capitão Grande. Este é advertido de
que pode ter a carreira prejudicada se Londres tomar conhecimento.
Enfim, a certeza de não prejudicar os dividendos do capital
faz as coisas permanecerem com estão.
Capítulo XXI - p. 159 – 166 – Ciências Naturais, moral natural e a vida na prática
O autor narra conversas com o Mestre, onde questões sobre
línguas e a possibilidade de uma língua universal é comentada. Em seguida passa às questões de afeto e aprendizagem
de inglês com Kate, seguida de uma visita a Matilde onde se
encontra com Naná.
Síntese: “Eu era de uma moral puritana em teoria e um
semidevasso na prática.” P. 163
Capítulo XXII - p. 166 – 171 - O moleque do assobio. Enfim, Kate!
Kate é a inglesa dos sonhos do narrador. Enfim eles se encontram à luz da lua!
Capítulo XXIII - p. 171 – 178 – Queima dos ratos!
Narrativa de como Seu Morais liquidou o Barateiro e deixou
no porão latas de querosene e outros combustíveis. No início
da noite, o pretinho que já havia ensaiado capturar ratos e
atiçar-lhes fogo, pôs armadilha capturou ratos e eles entraram acesos para o porão. O Barateiro pegou fogo.
Capítulo XXIV - p. 178 – 183 – Fuga e Morte
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Morais, após o incêndio, sai de madrugada, passa a noite em
Lafaiete e toma o trem com destino ao Rio de Janeiro. No
vagão de primeira classe desconfia de estar sendo seguido e
passa para outro vagão. Nessa passagem, a mala fica presa
e o Barateiro é moído pela máquina. Ninguém percebe nada
até que os conservas da linha encontram mala despedaçada
com notas voando e pedaços do corpo esfacelado.
Capítulo XXV - p. 183 – 190 – O Desastre
A mina vem abaixo com os operários felizes pela garantia da
diretoria.
“Que esperavam os desgraçados? A Diretoria lembrou-se que
aos supliciados da cruz os judeus davam uma esponja com
vinho e ópio para minorar-lhes a dor: resolveram então inundar a mina.” P. 190
Capítulo XXVI - p. 190 – 198 – Enfim, o Fim.
À parte as considerações amorosas por Kate, filha do Capitão Grande, merece transcrição:
“Século das Luzes isto? Uma empresa poderosa, pelos seus
técnicos ou não, reconhece estar na iminência de uma grande catástrofe que sacrificará inúmeras vidas; indicam-lhe
medidas para evitá-la e ela não adota para não diminuir dividendos. O crime foi previsto com grande dano para milhares
de pessoas e o Império não a responsabiliza, não a pune,
como se ela fosse o Estado no Estado, como se o seu empreendimento fosse algo de grande interesse público.” P. 191.
Apêndices - p. 199 – 203
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São 4 apêndices que exibem textos com redação diferente da
que consta nos capítulos anteriores;

Destaque para o movimento do folclore: relata costumes,
festas, hábitos, espaços de trabalho e lazer, relações locais,
expressões locais abonadas ou não abonadas por dicionários. Enfatiza hábitos e costumes locais como valor ou desvalor.
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Ficha da obra: VALLADARES. Benedicto. Esperidião. Rio de
Janeiro: O Cruzeiro, 1951. P.305. [Acervo de José Moreira de
Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor:
Benedito Valadares Ribeiro Pará de Minas, 4 de
dezembro de 1892 — Rio de Janeiro, 2 de março de 1973.
Influente homem público na época de Getúlio Vargas,
foi vereador e prefeito de sua cidade natal, Pará de Minas, e
mais tarde, governador de Minas Gerais, de 15 de
dezembro de 1933 até 4 de novembro de 1945.
Era filho de Domingos Justino Ribeiro e Antônia de Campos
Valadares, neto paterno do Capitão Antônio Justino Ribeiro e
de Maria Cândida de Jesus e materno do Dr. Francisco Cordeiro de Campos Valadares e Domitila Cândida de Oliveira e
Silva (irmã do presidente do Conselho de Ministros de D. Pedro
II, Martinho Álvares da Silva Campos). É descendente, como
muitos outros políticos mineiros, da “Sinhá Braba”, a
fazendeira Joaquina de Pompéu.
Esperidião é o primeiro romance de Benedito Valadares publicado em 1951 pela editora O Cruzeiro, na época, a maior
revista de projeção nacional. Benedito Valadares publicou
ainda no ano de 1962 outro romance A Lua Caiu, pela José
Olímpio Editora; e, no ano de 1966, um livro de memórias de
seu percurso político a partir de 1930 com o título de Tempos
idos e vividos, memórias, dado à luz pela editora Civilização
Brasileira com apresentação do historiador Hélio Silva. Nesse mesmo ano, 1966, também publicou a obra Na esteira dos
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tempos na qual reúne discursos pronunciados ao longo da
carreira.

Plano da obra
Benedito tem uma técnica de elaborar capítulos curtos e dividir sua obra em cento e quinze capítulos abrangendo 309
páginas. Cuida também de numerar os capítulos em algarismos romanos e de dar títulos que não antecipam o conteúdo
abordado.
Existe estreita relação entre essa obra publicada em 1951 e
a que virá como memórias do ano de 1966. Numa e noutra os
capítulos são curtos e os títulos não criam expectativas para
o leitor, mas curiosidades. Dois exemplos: na “Memórias” o
capítulo 36 – agora numerado em arábico – tem o título de
“Durou Doze”. Ele narra o convite feito ao Diretor da Escola
de Viçosa que recusa ser Secretário de Agricultura imaginando que o governo duraria vinte dias, ele argumenta que duraria – a Ditadura de Vargas – 20 anos, mas durou doze. No
Capítulo seguinte composto de apenas 14 linhas, o título “Linguagem da Roça”. Trata-se do convite feito a Israel Pinheiro
para a Secretaria de Agricultura, Viação e Obras Públicas. Aí
ele justifica: “Nomeei O Israel Secretário da Agricultura porque fala a linguagem de que mais gostam os fazendeiros”.
Esperidião e Memórias estão estreitamente relacionados. O
romance é recurso do autor para narrar como se formam os
políticos e tem muito de seu cuidado em revelar como se
formou e como se formam os políticos em geral em Minas. O
cuidado de encobrir para revelar é a marca principal do autor,
mas o de mostrar como se aproxima do povo e de seu saber é
constante. A habilidade de criar álibis é magistral. Apenas o
Caraça, Ouro Preto e Belo Horizonte são lugares reais da tra374

ma, mesmo quando outros lugares reais comparecem o objetivo é não revelar os lugares captados pelo narrador real. No
caso, o distante fica próximo, Mendanha, um povoado de
Diamantina, e cidades do Alto Paranaíba tornam Minas muito pequena.
O núcleo do plano do autor pode ser resumido entre duas
maneiras de fazer política: Clientelismo e Bacharelismo. E o
desafio de instituir a melhor maneira de apresentar o mineiro para Minas e saber onde começa e onde terminam as Minas Gerais.
A dedicatória é como se fosse o esclarecimento do autor em
sua formação: “Dedico este livro à memória de minha mãe e
de minha cunhada, cujos nomes guardo no coração: uma me
emprestava livros e a outra permitia ao seu caçula deixar de
ajudar os irmãos na lida da fazenda para ler romance o dia
todo”. Ou seja, o menino Benedito, por ser o caçula, teve privilégios de ficar a toa e de se dedicar à literatura. Como se
tornou político são também herança da família de Pitangui .
Este Livro p. 9 – 10
O autor apresenta com humor a indecisão de publicar o livro
ao recordar-se de cenas de teatro assistido em sua cidade
natal. O núcleo da cena é um criado pondo a mesa e o diabo
retirando tudo até criar a indecisão da certeza “Pus... não
pus...”
O diabo interpela o autor: “Será que vão achar semelhança
nas personagens do livro com pessoas de carne e osso?” (...)
“Ficção!? Se você descreveu, em linguagem terra a terra, fatos corriqueiros da vida mineira...” (...) Mas você brandiu a
ironia, a arma que mais fere.” P. 9
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A essas questões do diabo, Benedicto responde finalmente:
“Não foi ironia, a ironia tem maldade; temperei apenas a
narrativa com uma pitadinha de humorismo, nascido em todos os tempos nesta terra triste.” P. 10
[É o que se pode esperar do raposismo desse herdeiro de
Dona Joaquina do Pompéu. Um político que ficou “rouco de
tanto ouvir...”]
Capítulo I – A Ponte. P. 11 – 12
A ponte como alegoria ao saber construir em Minas Gerais.
Capítulo II – Seu Joaquim. P. 13 – 14
Apresentação de um português da Beira que se estabelece
como comerciante e se encanta com cantigas das lavadeiras, escolhe uma morena bonita e se casa.
Capítulo III – Esperidião. P. 15 –16
Esperidião é o filho da remissão dos portugueses com a escravidão: “A natureza ardente, o desejo de posse, fez com
que os portugueses se redimissem de seus pecados contra o
escravo no Brasil, ligando o destino das duas raças.” P. 15
Capítulo IV – A Escola. P. 17-18
Cenas de Esperidião na escola.
Capítulo V – A Igreja. P. 19 – 20
Esperidião se torna “coroinha” e veste sobrepeliz para ajudar
o padre. [o autor não fala “coroinha”]
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Capítulo VI – Mês de Maria . P. 21 – 22
Narrativa quase pormenorizada das celebrações do mês de
maio com destaque para a cerimônia de Coroação, com direito a orquestra, oportunidade para namoricos de Esperidião.
Capítulo VII – O Caraça. P. 23 – 25
O pai decide mandar Esperidião para o Caraça. Ele quer saber se é bom ser padre.
Capítulo VIII – O Tropeiro. P. 26 – 27
O autor narra os costumes dos tropeiros e a religiosidade
popular. O medo da morte e a confissão.
Capítulo IX – Aroeirinha. P. 28 – 29
O autor resume no título um monte de considerações do saber mineiro: cavalo tropeçar é sinal de haver ouro naquele
lugar; como são os cajus rasteiros; o pio das aves e o hábito
de caçar; conhecimento do solo e práticas agrícolas de cultivo de milho, cana e feijão. Finalmente “a aroeirinha”: “saiam
de baixo dessa árvore de aroeirinha, se não vancês vão ficar
todo empipocados.” P. 29
Capítulo X – Chuva de Vento. P. 30 –
Narrativa de uma chuva com vento antes de chega ao Caraça
Capítulo XI – Agora o Caraça Mesmo. P. 31 – 32
Chegada ao Caraça. Esperidião descobre que é “novato” “palavra fatídica, que ainda os havia de perseguir por alguns
dias nos gritos e zombarias dos estudantes”. P. 32
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Capítulo XII – Padre Salustiano. P. 33 – 35
Neste capítulo, o autor narrar sucintamente o regime do
Caraça e a colhida dos novatos. O uso da santaluzia [palmatória] como recurso para manter a disciplina.
Capítulo XIII – O Beijo. P. 36 – 37
Este capítulo é bastante maroto. O autor começa discorrendo sobre a consequência de Espiridião ter beijado a mão do
estudante de nome Armando, em meio à obrigação de beijar
a mão dos padres. Mas o enredo de fato é a relação entre
Igreja e Estado e a conclusão é: “Só os moços educados nos
princípios sãos do Caraça poderão salvar a pátria.” P. 37
[Eu concluo que o autor defende a velha formação das elites
mineiras com esta frase.]
Capítulo XIV – Irmão Bruto. P. 38
Como era o regime do Caraça. Finalmente o autor destaca a
presença do Irmão Bruto chefe das oficinas wn que sw construía e consertava a mobília do educandário. Esse Irmão Bruto era belga que só conhecia o português do “preto Agostinho”, no mais, falava francês. Era objeto de pilhéria dos alunos.
Capítulo XV – O Apito. P. 39 – 41
Trata-se de um jornal clandestino criado por um grupo de alunos que causou o maior estranhamento junto à diretoria e
que resultou na convocação de toda a comunidade. O jornal
tecia críticas acerbas ao regime do colégio.
Capítulo XVI – O Tóxico. P. 42 – 43
Esperidião se envolve na trama do redator do jornal maldito
e é obrigado a acusar o ‘culpado”.
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Capítulo XVII – Comunhão sacrílega. P. 44 – 45
Ainda o inquérito sobre o jornal. O padre usa a força do “poder simbólico”: “Aqueles que confessaram e estão procurando encobrir a má ação que praticaram não poderão comungar amanhã, sem fazer comunhão sacrílega.”p. 44 Dessa
ameaça à má consciência parte-se para o castigo corporal –
a violência física -: “Fique aí de joelhos. Se não confessar
dentro de uma hora, dou-lhe mais meia dúzia de bolos e irei
fazendo assim de hora em hora, até que resolva contar a verdade.” P. 45
Capítulo XVIII – Umbigueiro. P. 46 – 47
Ainda as consequências da denúncia de Espiridião. Anátema
aos “umbigueiros”.
Capítulo XIX – Tanque Grande . P. 48 – 50
Para amenizar o clima, um padre leva a turma para tomar
banho no “Tanque Grande”. Esperidião quase morre afogado
e o padre ensina os alunos a “obedecerem a natureza”.
Capítulo XX – Queridinho. P. 51 – 52
Trata-se de capítulo de fina ironia na qual Espiridião é tentado a cumprimentar o cavalo “Queridinho” “mas não teve coragem, e daí por diante passou a cumprimentar somente os
homens.” P. 52
Capítulo XXI – Dia 30 . P. 53 – 54
Dia de despedida e partida para as férias.
Capítulo XXII – Ouro Preto. P. 55 – 56
O autor apresenta o que seria Ouro Preto no imaginário Mineiro para, em seguida, situar os desejos de Espiridião de
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matricular-se no Liceu Mineiro e ser convencido a residir em
república de estudantes e se preparar para cursar Direito em
São Paulo “para bem representarmos Minas no meio
paulistano”.
Capítulo XXIII – Interesto si praeteritum diligas. P. 57 – 59
O assunto é uma aula do “velho professor Magalhães” o qual
colocou legenda em latim no pórtico da sala de aula. Assunto: a Inconfidência e seus heróis.
Uma curiosidade, o autor cita os Autos da Devassa e coloca
na boca do professor esta avaliação:
“Os delatores são sempre mentirosos.” P. 59
Capítulo XXIV – As Venturosas. P. 60 – 61
Neste capítulo, o autor apresenta a vida de corte em Ouro
Preto. Resulta disso que Espiridião encontrará num baile seleto a sua Luisinha. “As Venturosas” era nome que os estudantes davam a uma senhora e suas filhas “por causa de sua
fidalguia. Só frequentavam bailes do Palácio ou em casas de
famílias muito distintas; não iam a clubes nem se misturavam. O nome de família era Toledo Piza; ainda descendiam
dos da Inconfidência, linhagem secular de paulistas.” P. 60
Capítulo XXV – O Entrudo. P. 62 – 63
Aqui o autor dedicará quatro capítulos ao Entrudo, da maior
importância para a compreensão dos hábitos mineiros.
Destaques: Os limões de cheiro no centro e o “regime da lata
dágua” nas ruas do fundo de Ouro Preto.
Como se fabricavam os limões de cheiro.
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O uso do limão espremido no cangote das moças, prelúdio
da lata dágua”. P. 63
Capítulo XXVI – A cera da tia Vicência. P. 64 – 66
Narrativa do processo vivido de produzir cera para atender
encomendas da igrejas e os folguedos do carnaval.
Capítulo XXVII – Ainda o Entrudo. P. 67 – 68
Merece transcrição:
“O entrudo dos bairros, por ser mais barato e de maior efeito, foi tomando lugar ao do centro, e daí a pouco toda gente
abandonava os limões de cheiro e só jogava água. Bilhas e
potes eram esvaziados, e cisternas consumidas. Os grupos
entravam nas casas e ninguém escapava, nem mesmo os
doentes.” P. 67
O autor narra ainda como os estudantes entravam nessa festa divididos em facções rivais, os da Farmácia, da Engenharia e do Liceu Mineiro.
Capítulo XXVIII – Acabou-se o Entrudo. P. 69 – 71
Espiridião decide experimentar a novidade do carnaval. “jogar nas Venturosas uns limões especiais de borracha, muito
distintos, novidade mandada vir do Rio de Janeiro”. P. 70
Capítulo XXIX – Traiu o Frango. P. 72 – 73
Narrativa de uma noite de percurso pelas casas cantando nas
janelas das moças escolhidas e a decisão de fazer uma ceia.
Para isto tem que roubar frangos nos quintais dos outros.
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Capítulo XXX – Formigões. P. 74 – 76
Visita dos estudantes do Caraça a Ouro Preto, todos vestidos de batina.
Capítulo XXXI – A Arte do Aleijadinho. P. 77 – 78
A visita dos alunos do Caraça oferece oportunidade para falar da obra de Aleijadinho e esperança de uma arte melhor.
Capítulo XXXII – Sonho. P. 79 – 80
Descrição da Procissão do Enterro em Ouro Preto.
Capítulo XXXIII – Noivos entre si. P. 81 – 82
Fim dos estudos em Ouro Preto, preparação para partida para
São Paulo. Enamorado de Lusinha, ela deve aguardá-lo por
mais cinco anos até concluir o curso de Direito.
Capítulo XXXIV– Um criado às ordens. P. 83 – 84
Despedida na estação de trem.
Capítulo XXXV – O Tietê vale o Mondego. P. 85 – 86
Comparação entre São Paulo e Outro Preto e recordação do
projeto falido de curso de Direito em Caeté no início do Império.
Capítulo XXXVI – O colchão de D. Dondoca. P. 87 – 89
Vida de mineiros em pensão em São Paulo.
Capítulo XXXVII– O curso de Direito. P. 90 – 91
Algumas considerações sobre o sentido do curso e das matérias.
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Capítulo XXXVIII – Tem Marimbondo. P. 92 – 94
Oferta de quartos para aluguel aos estudantes em um palacete por preços módicos. Conclusão “laranja madura à beira
da estrada...”
Capítulo XXXIX – A caixa toda. P. 95 – 97
A casa alugada era de muita briga entre a mulher e marido.
Segundo o marido, a mulher era louca.
Capítulo XL – Voo Alto. P. 98 – 99
Como era São Paulo quando os estudantes do enredo do autor concluem o curso de Direito.
Capítulo XLI – Músico a Pé. P. 100 – 103
Descrição atenta da Festa do Rosário. Merece transcrição.
[Onde é? Onde mora o Coronel Timóteo?]
Capítulo XLII– Falar no Mau.... P. 104 – 106
Benedito se vale do dito popular para apresentar a terra em que
manda o Coronel Timóteo.
“Autoridade que não estiver de acordo com coronel Timóteo
não para aqui, não.
(...)
“Que despesão que coronel Timóteo fez com a festa do Reinado!” p. 105
Capítulo XLIII – A encenação. P. 107 – 109
Espiridião é promotor de justiça em terras do coronel Timóteo e
recebe visita do oficial de justiça em nome do Juiz de Direito.
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Capítulo XLIV – A continência. P. 110 – 113
Esperidião exige que façam continência a ele e cria
estranhamento.
Capítulo XLV – O desagravo. P. 114 – 116
Coronel Timóteo cuida de se aliar ao novo promotor – Esperidião.
Capítulo XLVI – Baile de Sanfona. P. 117 – 121
Festa para o promotor com Quadrilha descrita com pormenores
pelo autor. Após a quadrilha, veio a mazurca, o schottisch [xote],
muitas danças, recitativos e modinhas
Capítulo XLVII – A Homenagem. P. 122 – 124
Discursos
Capítulo XLVIII – Birro...Birro.... P. 125 – 126
Rotina de uma cidade em que Esperidião foi morar: “Ali a manifestação de vida às vezes era a morte, outras vezes era a vida
mesmo. No largo da igreja, onde morava só se ouvia o badalar
dos sinos anunciando batizados e enterros, mais batizados do
que enterros.” P. 125.
Fica para o leitor a razão do título do capítulo. Trata-se da “nota
estridente” de um “antipático passarinho cor de terra pousado
na aba da igreja”. P. 125
Capítulo XLIX – Hum!... P. 127 – 128
Referência à sociabilidade local e a maneira de as pessoas responderem a comprimentos.
Novidades trazidas pelo cometa. Hierarquia nas tropas: patrão,
arrieiro. Destaque para termo de uso popular: “escarrapachado/
escarrapachada/ escarrapachar”.
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Capítulo L – Criou fama P. 129 – 130
Narrativa de uma sessão de júri e a questão da legítima defesa.
Capítulo LI – Nomes esquisitos P. 131 – 132
O autor reproduz comentários de imitação erudita [cheia de erros] por gente “do povo”:
“Doutores promotores muito melhores, muito ótimos, falou
muito bens, tem livros.” P. 131
“Passei no Rio São Joões, a vaos, com meus pés, com meus pés.
(...)Morféticos não tem dedos, narizes sumius, buracos.” P. 131
Capítulo LII – A Calçada latiu. P. 133 – 135
Calçada é nome de uma cadela veadeira de caça. Espiridião é
convidado para participar de uma caçada.
Relato sobre o saber usar cães em caçadas, diversão em todas as
cidades daquele tempo.
Capítulo LIII – Passou Aqui. P. 136 – 138
Prossegue com pormenores a peripécia da caçada de veados e a
malta de cães especializados.
Capítulo LIV – Volta, Negra. P. 138 – 139
O autor apresenta uma receita de quejão segundo o saber de
uma negra que tinha sido escrava de um fazendeiro rico.
Eis a receita de acordo com a negra;
“Engrossa duas garrafas de leite com meia libra de açúcar, e põe
umas casquinhas de limão para dar gosto. Leva ao fogo até reduzir à metade, dando um doce de leite ralo. Deixa esfriar e que-
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bra dentro nove ovos frescos. Mistura bem e despeja na forma.
Volta ao fogo em banho-maria.” P. 138
[A receita do quejão modernizado foi apresentada em livro lançado pela Comissão Mineira de Folclore na Semana do Folclore
de 2012 no auditório do SESC Mg. Gustavo da Silveira: Raizes. P.
179. Nessa mesma oportunidade o presentes tiveram oportunidade de saborear o famoso quejão preparado por Soraya Martins
Ribeiro.]
Capítulo LV – Fumo Goiano P. 141 – 143
Neste capítulo, o autor narra peripécias da polícia mineira de
Araguari efetuar prisões no estado de Goiás.
- “Nós prendemos os homens em Goiás.
“- Os senhores não podiam penetrar no Estado de Goiás para
efetuar prisões.
“- As divisas praqueles lados são meio confusas; depois, é tudo
Brasil, seu doutor, não acha?
-Não sei como não houve protesto do governo de Goiás.
- Quem queria arreliar era o tenente Carmo, do batalhão goiano,
mas nós demos jeito nele.
- Como assim?
_ Telegrafei ao comandante do 1º Batalhão pedindo reforço,
porque o tenente goiano queria dar combate, e mineiro não
pode recusar combate.” P. 141
Expressões populares de uso regional: “Arreliar”, “ficar de
rabicho”. “arrastar asas”, “dar de sopetão”.
[Aqui, Benedito traz para conversa um dos pontos importantes
da questão da identidade e sua confusão. Onde termina Minas,
onde é não Minas?]
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Capítulo LVI – Barro Humano. P. 146 – 147
Relato de consequências relacionadas a prisão e interesses em
conflito entre o coronel e o bacharel.
Capítulo LVII – Árvore de Divisa. P. 146 – 147
O autor narra o que é uma árvore de divisa: “respeitada, garantida por lei, ninguém podia bulir nela, só os ventos e os passarinhos.” P. 147.
Capítulo LVIII – O Cocho. P. 148 – 150
Trata do corte da árvore de divisa.
Capítulo LIX – A Volta da Lua. P. 149 – 153
Técnica do corte de árvore.
[termos populares: zanzarando, zanzando]
Capítulo LX – Fome de Terra. P. 154 – 156
Conversa sobre pecuária e compra de terra.
[termo popular: mamparra]
Capítulo LXI – A cara no mundo. P. 157 – 158
A árvore da divisa provoca morte e fuga.
Capítulo LXII– Na rede P. 159 – 161
Reproduz conversas a partir da apresentação do fonógrafo – a
mais moderna invenção – que circulava de cidade em cidade. A
partir daí a conversa gira em torna de influência política.
Capítulo LXIII– Um anjo P. 162 – 164
Repercussão de prisão e atenção aos filhos dos presos condenados.
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Fala de Espiridião:
“- A minha tendência é ficar sempre do lado dos pobres, dos
humildes; eu sou um homem do povo.” P. 163
Capítulo LXIV– Contar com música P. 165 – 166
Esperidião na roda do coronel Timóteo. Sua presença tornava as
conversas mais amenas, povo fora conversas sobre política. Com
isto Esperidião tornava-se o centro das conversas contando anedotas e casos: caçadas e pescarias. Mas o assunto se dirige para
a sessão do júri.
Capítulo LXV– A decisão soberana P. 167 – 169
Trata do julgamento dos acusados.
Capítulo LXVI– Marrada certa P. 170 – 172
Narra uma festa de quinze anos e em meio às recitações solicita
a um deles para improvisar e a sessão do júri torna-se tema.
Capítulo LXVII– A Bonança P. 173 – 174
Coronel Timóteo comunica a Esperidião ter conseguido sua promoção a Juiz de Direito da Comarca.
Capítulo LXVIII– Por merecimento. P. 175 – 176
Conversa importante sobre motivos de promoção a partir do
poder do coronel:
“-Meus amigos, há vários motivos para a promoção de funcionário; dentre eles, principalmente na magistratura, por causa de
sua estabilidade, a capacidade de fazer mal.
(...)
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“-Promovamos nossos inimigos, mas fiquemos livres deles.” P.
175
Capítulo LXIX– De cara alegre P. 177 – 179
A vida na cidade após a posse de Espiridião. “Vivia-se no regime
tranquilo das atas falsas.” P. 179
Capítulo LXX– Cadeiras Especiais P. 180 – 181
Chegada de um circo na cidade.
Capítulo LXXI– Circo Moreno P. 182 – 185
As cenas do circo e os equívocos autoritários de Espiridião. [Censura ao palhaço e confusão com o nome Bolina de um ator]
Capítulo LXXII– Bico de Pena. P. 186 – 188
Espiridião assiste à eleição no bico de pena.
Capítulo LXXIII– Ata Falsa P. 189 – 191
Espiridião fica sabendo como se faz ata de eleição.
Capítulo LXXIV– Nas Asas do Pégaso P. 192 – 193
Notícia publicada no Minas Gerais de que um amigo de Espiridião
se tornara Secretário do Interior.
Capítulo LXXV– O amigo do Secretário P. 194 – 196
Tudo muda. Agora Espiridião é “amigo do secretário”.
Capítulo LXXVI– Na Santa Paz. P. 197 – 199
Trata da concentração de políticos para a posse do novo governo. A conversa é mordaz e reflete a concepção de Valadares
sobre o fazer política em Minas no tempo dos coronéis (???!!!):
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- Em Minas, moço, a coisa é fechada, e quando gente de fora
tenta forçar a entrada, costuma ficar gritando feito leitão entalado na cerca.
(...)
“- Qual é a cor da fumaça, coronel?
- Sempre cinzenta, moço.
- Toda fumaça é cinzenta.
- Mas, há mais clara e mais escura, e a da Tarasca é de cor fixa,
não desbota.
- Não compreendi, coronel.
- É porque os políticos mineiros são importais.
- Como assim?
- Vivem nos filhos.
- Quantos partidos existem em Minas?
- Um só, graças a Deus.
E Deus abençoava Minas que vivia na Santa paz do Senhor.” P.
198-199.
[termo popular: briquitando]
Capítulo LXXVII– O Oásis P. 200 – 201
Discursos na posse do Secretário. Missão de Minas.
Capítulo LXXVIII– Vendilhões do Templo P. 202 – 203
Agora os coronéis são o mal e os bacharéis o bem.
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Conversa com Esperidião: “Não podemos continuar, Esperidião,
nesta situação de desrespeito à vontade do povo. Este coronéis
levaram Minas à falência política. (...) Minas precisa de moços
como nós, Esperidião. Devemos trocar o regime dos coronéis
pelo dos bacharéis.” P. 203.
Capítulo LXXIX– O Estopim P. 204 – 205
Esperidião retorna à cidade com a missão determinada pelo Secretário do Interior.
Capítulo LXXX– Levantou a luva P. 206 – 208
Foguetes como antecessores dos jornais. “Não há meio de divulgação melhor para fatos políticos do que foguetes.” P. 207
Capítulo LXXXI– Carta de Alforria P. 209 – 211
O autor põe no pensamento da esposa de Espiridião o problema:
“A alforria das atas falsas não concorreria para mudar a situação.
Não adianta trocar as pedras do jogo da política. Se eram todas
muito ásperas para o taboleiro da democracia... Deveriam passar antes pelo torno do polimento para poder deslisar da mesma forma na vitória ou na derrota. De outro modo, seria apenas
mudar o rótulo das violências. Em todo caso, se Esperidião lucrasse...” p.211
Capítulo LXXXII– O que for soará. P. 212 – 214
Foguetório. Demissão de todas as autoridades policiais. Criação
de novo diretório tendo à frente o Juiz de Direito.
Capítulo LXXXIII– Em boas mãos P. 215 – 217
Qualificação eleitoral promovida por Esperidião.
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Capítulo LXXXIV– Entregar os pontos P. 218 – 219
Benedito narra um episódio em que o saber do bacharel = juiz
de comarca – é posto como teste ao saber político. Eis o caso.
Um dono de propriedade tinha um agregado que residia na fazenda. Esse agregado “foi criado na cozinha de casa”. A mãe do
atual proprietário teve pelo agregado grande consideração. O
menino cresceu, aprendeu a ler, aprendeu a tocar viola, aprendeu a lidar com criação e tornou-se domador invejável de burro
bravo. Tinha bons princípios morais, “temente a Deus”. Contudo, em dado momento tornou-se estranho: “Mas botaram mandinga nele, seu doutor, é o que lhe digo, botaram mandinga
nele.” Não respeita mais ninguém nem o vigário, passou a beber. O proprietário se incomodou muito e intimou o agregado a
deixar a casa em que morava na fazenda. Ele não quis.
O reclamante expôs: “Lembrei primeiro de procurar a justiça
para requerer o despejo; se não der certo, a gente usa de outros
meios.” P. 219.
Posto o desafio ao juiz-político, Esperidião avaliou de um lado a
lentidão da justiça, e do outro o escândalo que poderia advir de
uma sentença que expulsaria da terra uma pai de família com
filhos menores. Avaliou também o uso da violência privada, totalmente desaconselhável pela ética judiciária. Sugeriu, porém,
uma solução pacífica. Após saber que a moradia do agregado era
de pau a pique aconselhou a seguinte medida:
-”Pois está tudo resolvido. O senhor enche de água, com bastante sal, uma lata de querosene; encharca as paredes da casa e
deixa o resto por contas das éguas. Depois que o morador sair,
barreia, reboca e caia novamente as paredes”. P. 220.
Capítulo LXXXV– Casa Salgada P. 221 – 223
Relato de como deu certo a recomendação do juiz-político. Como
o rancho dele era rodeado de muares e equinos os animais não
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pararam de saborear o sal das paredes e o infeliz agregado não
teve mais como dormir e decidiu abandonar a casa e ainda agradeceu ao proprietário.
Capítulo LXXXVI– Alea jacta est P. 224 – 227
Esperidião recebe duas noticias: um convite para comer leitão
assado na casa do proprietário que seguiu o conselho para expulsar o agregado e um carta do Secretário de Estado informando que seu nome foi inscrito como candidato a deputado.
Esperidião cuida de eleger um nome de confiança para presidência da Câmara.
Capítulo LXXXVII– O melado da pá. P. 228 – 232
O Juiz, político e candidato, visita a fazenda e mantém conversa
com o fazendeiro mostrando-se ignorante – “a minha zona é de
mineração” -. Interroga sobre as instalações – curral, senzalas,
paiol, quartos do feitor e engenho. O autor descreve com elevada competência as instalações do engenho e o processo de fabrico da cachaça e da rapadura.
O cenário estava pronto para obter a confiança:
- “Se eu contar com o apoio do senhor, pode estar certo de que
ligaremos o município por vias férreas, estradas de automóveis,
construiremos prédios escolares, instalaremos luz elétrica até
nas fazendas.” (...) “respeitaremos a propriedade e tudo será
feito de acordo com os amigos” P. 231
Capítulo LXXXVIII– Vaca Brava. P. 233 – 235
Narrativa de disputas políticas que levam a apelidos depreciativos e herança da velha Guarda Nacional.
Capítulo LXXXIX– Garrote na Cabeça. P. 236 – 237
Conflitos narrados no capítulo anterior exigem a presença de
um delegado militar para por ordem na cidade. [Era um homem
com fama de Felão. Ver Antônio Dó]
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“Todos os chamavam pelas costas de major Perneta. Veio precedido da notícia de que, na Zona da Mata, havia usado garrote na
cabeça dos presos que apertava até dar nos ossos; farpas de
bambu debaixo das unhas; sapateado nos pés; uma série de atos
desta natureza, que lhe granjearam fama.” P. 236
Capítulo XC– Penugem de Passarinho. P. 238 – 240
Caso do carteiro a serviço do coronel. Ele foi pego porque crianças utilizaram o vidro de cola para visgar passarinhos e ficaram
resquícios de penas.
Capítulo XCI– A Derrubada. P. 241 – 243
Demissão em massa de cargos no município e lista de novos
ocupantes. Ficou pendente apenas o caso da diretora de uma
escola.
Capítulo XCII– A Vergôntea Má. P. 244 – 247
Para resolver a questão da diretora da escola que ainda apoiava
o coronel, usou-se um expediente bem inocente. Ervou um burro de carga bem próximo à escola. Os urubus ferveram na carniça e a escola ficou sem alunos. Solução: sem alunos não há sentido ter escola.
Capítulo XCIII– Sangue de Bandeirante. P. 248 – 251
Confrontos em véspera de eleição. Prisão para os adversários.
Capítulo XCIV– O uso do Cachimbo.... P. 252 – 254
Confronto entre a autoridade do Juiz e do Coronel.
Capítulo XCV– O Mal é o Bem. P. 255 – 257
Na casa do Coronel os preparativos para a eleição não param;
avançam madrugada afora. Da parte do governo todos os presos
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são libertados e deu “ordem para fazer cessar as violências” [princípio do bode].
Ponderação da mulher ao Coronel:-”Você tem dado tudo à política e dela não tem recebido nada; não vai ser deputado... Era
difícil abandoná-la por causa de seus amigos; mas se é ela que o
abandona, tanto melhor. Às vezes o mal não é senão o bem que
a gente não compreende.” P.257
Capítulo XCVI– Vergonha é perder. P. 258 – 260
O princípio da luta eleitoral “vergonha é perder” é posto em
prática. Uma ponte desfeita impede o acesso dos eleitores.
Capítulo XCVII– O Relaxamento. P. 261 – 264
O dia da eleição e a estratégia de ambos os lados de impedir
acesso.
Capítulo XCVIII– A Liberdade dentro da Lei. P. 265 – 268
Hora de apuração. Foguetes para lá, foguetes para cá. Coronel
Timóteo é vencido. Os vencedores saem em passeata de gritam
“Abaixo nas atas falsas!
– Morram os coronéis!
“Estavam como loucos. Esperidião, porém, ia refreando os excessos e sugerindo vivas ao governo e à liberdade dentro da lei.”
P.268
Capítulo XCIX– O Minueto. P. 269
O coronel recolhe à sua fazenda. É eleito o novo presidente da
Câmara. Esperidião tem votação expressiva para deputado em
todo o distrito eleitoral.
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Capítulo C – A Apoteose. P. 270 – 271
Dia da posse dos vereadores com a presença do Deputado
Esperidião, do Juiz e do vigário.
Esperidião encerra seu discurso:
“O município precisa ter um agente executivo à altura de sua
importância, porque ele é o núcleo, a flor de onde desabrocha a
nação.” P.271 [Há alguma alusão ao Coronelismo, enxada e voto
de Victor Nunes Leal? Obra publicada em 1949? Vale lembrar
ainda que Victor Nunes Leal consultou para a elaboração da obra
o historiador Basílio de Magalhães, mineiro de Carangola e membro fundador da Comissão Nacional de Folclore.]
Capítulo CI– O próximo capítulo. P. 272 – 273
[Se Benedito tivesse intenções acadêmicas daria a este capítulo
o título: herança e retrato do Coronelismo. A questão insinuada
é cheia de verdades irônicas.]
O capítulo anterior termina com o movimento de indignação
dos vencedores de querer atirar pela janela o retrato do Coronel, mas “o velho preto Josué, porteiro da Câmara, o arrebata e
leva para dentro.” P.271.
O capítulo em apreço se inicia com a solicitação do “porteiro
Josué” [agora ele é apenas porteiro sem o preto] o qual solicita
ao Presidente da Câmara permissão para levar o retrato para
sua casa.
Esperidião, também presente, interroga de suas razões e Josué
narra a história dos tempos do coronel.
As ponderações seguintes são sábias. O que é um retrato e o
que são as ações como processo? “Não há pintor, por mais genial
que seja, capaz de pintar o retrato de um homem público. Este é
desenhado por ele mesmo.” (...) “Os bustos, as estátuas, tam-
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bém são assim; ninguém consegue modelar a de um homem
público.” P. 273
Capítulo CII– O Outro Filão. P. 274 – 276
Esperidião é deputado e reside em Belo Horizonte.
Valadares traça o cenário de Belo Horizonte: “cidade moderna e
bonita, enfeitada de flores. (...) Nasceu por engano dos políticos
mineiros.” P. 273
Um jornalista traça o perfil de Espiridião e dos novos políticos:
“Atribuia-lhe as virtudes e os vícios dos políticos brasileiros,
agravados com os defeitos de seu temperamento” p. 274
Capítulo CIII– Coisa Séria. P. 277 – 280
Desempenho de Espiridião na Assembleia Legislativa
Capítulo CIV– O próximo capítulo. P. 281 – 282
Boatos de uma greve de operários.
Capítulo CV– Caso de Polícia. P. 283 – 285
Relato da greve dos operários das linhas de bonde com participação dos operários das fábricas de tecidos e dos estudantes.
[O cuidado é de separar os estudantes para reprimir somente os
operários] O cenário inclui as escadarias da igreja São José.
“Meta a cavalaria em cima; não deixemos medrar a semente da
desordem em nosso Estado. Este caso de operários é um caso de
polícia” [fala de Espiridião, o bacharel político]
Capítulo CVI– O Cavalo do Governo. P. 286 – 287
O autor aborda a questão social e a discussão sobre ela:
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“O Deputado Domiciano falou dias seguidos na Câmara sobre a
conveniência de se reformar a Constituição de 1891. E tocar
neste tema na época era o mesmo que profanar o missal.
“- A nossa Constituição é a mais sábia do mundo, foi copiada da
americana, aparteou Esperidião.
(...)
“Se considerarmos que a nossa Constituição não foi elaborada
de acordo com o gênio político do povo brasileiro, nem refletiu
os ecos da questão social, mais se avoluma a necessidade de
reforma. Ainda ontem assistimos nesta Capital a uma greve em
que os operários reclamavam apenas o direito de viver. E que
ficou dessa greve? O símbolo do cavalo do governo mordendo
as costas do proletário no pórtico da igreja.” P. 286-287
Capítulo CVII– O Destino. P. 288
Desdobramentos momentâneos da Questão Social.
Capítulo CVIII– O que é de César. P. 289
Transcrição completa do capítulo: [ver imagem em anexo]
“Esperidião foi eleito presidente da Câmara. Sabia resolver a
primor questões de ordem.”
[haja ironia!!!!]
Capítulo CIX– O Secreto. P. 290 – 291
Trata de uma bandeira do prefeito nomeado de Belo Horizonte.
Capítulo CX– As paredes têm olhos. P. 292 – 294
O dito popular é: “Os matos têm olhos e as paredes têm ouvidos”, mas Benedito se vale da discussão do assunto na Câmara
dos Deputados para mostrar como um assunto que estava em
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pauta apenas como experiência em Belo Horizonte interessava
a deputados de regiões onde imperavam os coronéis, no caso
um do Norte de Minas passou a defender o voto secreto pela
razão de todos os seus eleitores terem sido demitidos pelo governo após sua eleição.
Capítulo CXI– Políticos de Raça. P. 295 – 296
Eleição para o Conselho Municipal. Escolha de candidatos e adoção de “propaganda à americana, com cartazes, letreiros, retratos nos jornais.” P. 296
Capítulo CXII– O Herói. P. 297 – 298
Página importante: “O candidato do Governo fora derrotado” p.
298
[Há mais do que isto, o melhor é a discussão sobre conduta na
campanha.]
Capítulo CXIII– A Estátua. P. 299 – 301
Trata-se de um capítulo bem humorado sobre a estátua a ser
esculpida para adornar a Praça da Estação.
Capítulo CXIV– O Mineiro Nu. P. 302 – 303
Prefeito de Belo Horizonte prossegue discussão a respeito da
Estátua da Praça da Estação e conclui após negociar preços astronômicos com o italiano;
-”Quer saber, amigo Stamato? Nem o bacharel nem o coronel.
Vamos substituir tudo pelo mineiro nu. O mineiro nu é que deve
simbolizar Minas, na sua pureza de intenções, agitando o turíbulo
do voto secreto no altar da liberdade. O mineiro nu, envolto,
apenas, na bandeira nacional.” P. 303
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[A ironia é mais do que o conceito. É um italiano que fala e pensa
em italiano que é convidado para vir representar o que nós somos!!!]
Capítulo CXV– Colcha de Retalhos. P. 304 – 305
O que é a política mineira?
FIM!
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Ficha Fernando Azevedo A Cultura Brasileira
AZEVEDO, FERNANDO. A Cultura Brasileira – uma introdução ao estudo da cultura brasileira. 4. Ed. Revista e
ampliada.Brasília: UNB, 1963. Páginas 803 texto, 232 páginas de imagens. [Primeira edição 1943 em 3 vol. . [Acervo de
José Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração
de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor
Fernando de Azevedo nasceu em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, em 2 de abril de 1894 e faleceu em São Paulo,no dia
18 de setembro de 1974.
Comecemos com uma anedota. Fernando Azevedo, ainda jovem,
era reconhecido como hábil latinista. Em torno dos anos de 1920,
abriu-se concurso para a cadeira de Educação Física no que é,hoje,
o Colégio Estadual “Milton Campos” conhecido com o “Estadual
Central”, então, Ginásio Mineiro. O concurso se dividia em duas
etapas. A primeira de prova escrita e “teórica”, e a segunda de
demonstração de habilidades práticas. Fernando Azevedo se
inscreveu no referido concurso.
Dizem que exibiu conhecimentos “teóricos” de tal monta que
nenhum outro candidato se igualou em conhecimento sobre o
assunto. O resultado desse brilho aparece na obra publicada em
1920 com o título de Da educação física, seguido de Antinous
Estudo de cultura atlética e a evolução do esporte no Brasil. Dizem, porém que o intelectual Fernando Azevedo sabia tudo a
repeito do discurso da Educação Física mas o corpo não
correspondia em nada a esse elevado saber. Moral da História:
foi reprovado nas habilidades práticas. Essa lenda permaneceu
nos relatos dos professores do Colégio Estadual, até pelo me-
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nos os anos 70 do século passado quando os catedráticos do
Colégio Estadual o eram também da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de Minas Gerais, atual UFMG.
Em Belo Horizonte, porém, Fernando Azevedo se notabilizou
pelas obras de Sociologia e de Sociologia da Educação as quais
foram adotadas nos cursos normais dessa cidade.

Informações Unicamp
Desenvolveu a primeira e vasta pesquisa sobre a situação da
educação em São Paulo. Foi integrante do movimento
reformador da educação pública, da década de 20, que ganhou o
país e foi impulsionado pela Associação Brasileira de Educação,
fundada em 1924. Entre 1927 e 1930, promoveu ampla reforma
educacional no Rio de Janeiro, capital da República, animada
pela proposta de extensão do ensino a todas as crianças em idade escolar; articulação de todos os níveis e modalidades de ensino – primário, técnico profissional e normal; e adaptação da
escola ao meio-urbano, rural e marítimo. Fundou a Biblioteca
Pedagógica Brasileira e em 1932, redigiu e lançou, junto com
outros 25 educadores e intelectuais, o Manifesto dos Pioneiros
da Educação Nova. Como diretor-geral, promulgou o Código de
Educação do Estado de São Paulo (1934) e participou da fundação da Universidade de São Paulo. Visto como um intelectual de
“centro”, foi durante sua vida se transformando em um intelectual extremamente crítico quanto ao papel da escola, entendendo-a em 1954 como instrumento de manutenção do
status quo..
Fernando Azevedo ajudou a colocar a educação como prioridade na agenda nacional
Educador, ensaísta, e sociólogo, Fernando de Azevedo (18941974) foi o principal introdutor das concepções do sociólogo francês Émile Durkheim (1858-1917) no Brasil.
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Politicamente conturbado com a eclosão da Revolução
Constitucionalista em São Paulo, o ano de 1932 é decisivo na
carreira de Fernando de Azevedo. Neste ano, ele é convidado a
redigir e ser o primeiro signatário do Manifesto dos pioneiros da
Educação Nova, dirigido à Nação e ao governo Vargas, documento que colocou a educação como o problema nacional de maior
importância, acima dos problemas econômicos nos planos de
reconstrução do país.
Pela primeira vez, afirmava-se alto e a bom som que “é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, sem o
preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das
aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade.
(...)
Entre os signatários estão educadores e intelectuais como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Cecília Meireles, Júlio de Mesquita
Filho, Hermes Lima, Paschoal Leme, Afrânio Peixoto e Heitor
Lira.
(...)
Quando redigiu o Manifesto dos pioneiros da Educação Nova,
Fernando de Azevedo, formado em Direito pela Faculdade de
Direito do Largo São Francisco (hoje integrante da USP), já havia
sido professor de latim e psicologia no Ginásio do Estado em
Belo Horizonte e na Escola Normal de São Paulo (futura Escola
Normal Caetano de Campos, a “Escola Normal da Praça”, referência à praça da República, onde estava situada, local que hoje
abriga a Secretaria da Educação do Estado) e dirigido o Departamento de Instrução Pública do então Distrito Federal (RJ), onde
orientou a reforma do ensino de 1926 a 1930.
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Antes de ir de São Paulo para o Rio, Fernando de Azevedo engordava o salário de professor como redator e crítico literário do
jornal O Estado de S. Paulo, no qual colaborou durante toda a
vida. Em 1926, organizou e dirigiu dois inquéritos para O Estado
– um sobre arquitetura colonial, outro abordando a educação
pública no Estado. Já neste inquérito, iniciou campanha por uma
nova política de educação, que iria desaguar no Manifesto, e
pela criação de universidades no Brasil. As reformas no ensino
paulista iriam ser concretizadas em 1933, com a elaboração e
implantação do Código de educação, levadas a efeito quando
assumiu a Direção Geral da Instrução Pública no Estado.
O convite a Fernando de Azevedo para redigir o Manifesto deveu-se à notoriedade que adquirira não só pela intensa atividade desenvolvida nos meios educacionais, mas também pelo
papel relevante que vinha exercendo como um dos dirigentes
da Companhia Editora Nacional, à época uma das principais casas editoriais do país. Na Nacional, como era conhecida,
Fernando de Azevedo criou e dirigiu a Biblioteca Pedagógica
Brasileira (BPB), selo editorial do qual faziam parte a série Iniciação científica, que publicava textos inéditos na área científica,
e a Brasiliana, a primeira coleção de estudos brasileiros do país,
de alto nível.
Anísio Teixeira, também signatário do Manifesto e já educador
respeitado, afirmou que a Brasiliana era destinada a “descobrir
o Brasil aos brasileiros”. Fernando de Azevedo permaneceu no
comando da Brasiliana por mais de 15 anos, revelando ao grande
público cronistas do século XVI e XVII; “naturalistas e viajantes
estrangeiros cujas obras constituíam privilégio de iniciados”;
historiadores do século XIX, como Adolfo de Varnhagen, e pensadores como Tavares Bastos; mestres da cultura do século XX,
como Capistrano de Abreu, João Ribeiro, PandiáCalógeras,
Manuel Bonfim, Celso Garcia e Afonso Taunay; escritores como
Sílvio Romero e Euclides da Cunha; desbravadores do território
nacional como o Marechal Rondon e muitos outros. Os textos,
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em grande parte inéditos, eram acompanhados de ensaios
introdutórios assinados por especialistas de renome, prática
editorial ainda desconhecida no Brasil.
Outra grande aventura intelectual de Fernando de Azevedo foi
a participação na criação da USP, em 1934, ao lado de Júlio de
Mesquita Filho, Armando Sales de Oliveira, Almeida Júnior,
Vicente Rao, Rocha Lima e outros. Mais tarde, entre 1941 e 1942,
ele seria diretor da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.
No campo da historiografia, Fernando de Azevedo publica, em
1943, A cultura brasileira, obra na qual assume uma visão
marcadamente nacionalista dos problemas do Brasil. Nesse trabalho, elogia o “espírito nacionalista” da Constituição de 1937,
que institucionalizou a Estado Novo no país e deu poderes ditatoriais ao presidente Getúlio Vargas.
A Revolução de 1930, chefiada por Getúlio Vargas, havia, de fato,
dado impulso à reforma do ensino no Brasil, a começar pela criação do Ministério da Educação e Saúde. Mas, a despeito dos
elogios feitos em seu livro, Fernando de Azevedo criticou severamente o então ministro da educação, Gustavo Capanema, por
ter dado ao curso secundário um caráter elitista. Inspirado na
reforma educacional realizada na Itália fascista por Benito
Mussolini, Capanema deu nova direção ao curso secundário,
agora voltado para a “formação de personalidades condutoras”,
ou seja, de elite, e organizou um currículo baseado em humanidades, repleto de línguas como latim, grego e francês.
No Estado de São Paulo, Fernando de Azevedo ocupou a Secretaria da Educação e Saúde em 1947 e a Secretaria de Educação e
Cultura no governo do prefeito Prestes Maia, em 1961.
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Estas informações constam da Wikipedia
Foi presidente da Associação Brasileira de Educação em 1938 e
eleito presidente da VIII Conferência Mundial de Educação
que deveria realizar-se no Rio de Janeiro. Eleito no Congresso
Mundial de Zurique (1950) vice-presidente da International
Sociological Association (1950-53), assumiu com os outros dois
vice-presidentes, Morris Ginsberg, da Inglaterra, e Georges
Davy, da França, a direção dessa associação internacional por
morte de seu presidente, Louis Wirth, da Universidade de
Chicago. Foi membro correspondente da Comissão Internacional para uma História do Desenvolvimento Científico e Cultural da humanidade (publicação da Unesco). Foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Sociologia, de que foi presidente, desde sua fundação (1935) até 1960. Foi também
presidente da Associação Brasileira de Escritores (seção de São
Paulo). Durante anos escreveu para O Estado de S. Paulo.
Obras:
•
•

Da educação física, seguido de Antinous Estudo de cultura atlética e a evolução do esporte no Brasil (1920);
No tempo de Petrônio (1923);

•

Ensaios: Crítica para o jornal O Estado de S. Paulo (19241926);

•

Jardins de Salústio - À margem da vida e dos livros, ensaios (1924);

•
•
•

Páginas latinas, ensaios (1927);
Máscaras e retratos Estudos críticos e literários sobre escritores e poetas do Brasil (1929);
A reconstrução educacional no Brasil (1932);

•

A educação na encruzilhada Problemas e discussões.
Inquérito para O Estado de S. Paulo (1926);
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•

Novos caminhos e novos fins: A nova política da educação no Brasil (1935);

•

A cultura brasileira, 3 vols. (1943);

•

Canaviais e engenhos na vida política do Brasil Ensaio
sociológico sobre o elemento político na civilização do açúcar (1948);

•

A educação e seus problemas (1937,1952);

•

As Ciências no Brasil (1956);

•

Princípios de sociologia (1958);

•

Sociologia educacional (1959);

•

Um trem corre para o oeste Estudo sobre a Noroeste do
Brasil e seu papel no sistema de viação nacional, 2ª ed. (1958);

•

Na batalha do humanismo Aspirações, problemas e
perspectivas, 2ª ed. (1958);

•

A educação entre dois mundos Problemas, perspectivas e
orientações (1958);

•

Figuras do meu convívio, ensaios (1961);

•

A cidade e o campo na civilização industrial e outros
ensaios (1962);

•

História da minha vida, memórias (1971).
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Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
Fernando Azevedo narra os desafios enfrentados para a redação dessa obra, a oportunidade em que o IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística quis incumbi-lo de dirigir o Censo Demográfico de 1940. Em face à recusa, não pode,
contudo se eximir do serviço de oferecer ao público diretrizes de análise do Brasil e sua evolução, de que resultou a
obra: A Cultura Brasileira: Introdução ao Estudo da Cultura no
Brasil. O autor insiste na qualificação “introdução ao estudo” e quer que este esforço de síntese seja acompanhado
por quinze novos volumes anunciados em cada capítulo. Entende também que esta é uma obra de Soiciologia.
No “Prefácio à terceira edição”, o autor informa o acolhimento desta obra. Vinda à luz noano de 1943, fez-se a segunda
edição no ano seguinte e ambas edições já se encontravam
esgotadas em 1947. Em 1950 A cultura Brasileira aparece
em inglês por iniciativa da Macmillan Co, de Nova Iorque,
seguem-se edições em espanhol, italiano e alemão.
Merece atenção o cuidado do autor em Conceituar “Cultura”
feito que deveria fixar diretrizes para políticas de cultura no
Brasil.
Com efeito, este ainda é desafio constante ainda em nossos
dias. Oliveira Viana que publicou O Povo Brasileiro e sua Evolução para o Censo Demográfico de 1920, retoma o assunto
da Cultura em Instituições políticas Brasileiras atento ao que
escreveu Fernando Azevedo: “Emprego esta palavra “cultura” no seu sentido etnográfico; mas, com certa relutância.
(...) Isto não impede que reconheçamos, apesar de tudo, que
a palavra cultura,no sentido sociológico que hoje se lhe dá,
oferece sempre o perigo, em nossa língua, da confusão com
a cultura intelectual – e este foi o grande embaraço que encontrou Fernando de Azevedo na elaboração de seu belo li408

vro.” [ Oliveira Viana. Instituições políticas Brasileiras. Belo
Horizonte: Itatiaia; Rio de Janeiro: UFF; São Paulo: USP. 1987.
P. 21 – 23]
É, ao mesmo tempo, interessante lembrar que, à mesma
época – 1936 –, do outro lado do mundo um autor publicasse
a obra O processo civilizador cujo primeiro capítulo discorre
exatamente sobre “Sociogênese da diferença entre “kultur”
e “zivilisation” no emprego alemão.
Há que restar atenção ao primeiro parágrafo com o qual
Fernando de Azevedo inicia a obra em exame.
O grande mérito de Fernando Azevedo nesta obra é de examinar a “Cultura Brasileira” do ponto de vista das elites intelectuais. Disto resulta a compreensão dos compromissos com
a massa silenciosa (?) dos dominados. A leitura da terceira
parte é fundamental para essa compreensão. Vale contrastar a abordagem desse autor com a de outro mineiro também
citado na obra de Fernando Azevedo: Basílio Magalhães. Ao
estudar o Brasil, Basílio destaca os movimentos que configuram a ordem territorial e as mudanças das relações espaciais.
Vale fixar, porém, Fernando de Azevedo é fundador da Sociologia no Brasil.
Destaques das divisões

A obra se apresenta dividida em três partes –originariamente 3 volumes – 803 páginas de texto e 232 páginas de imagens. A obra é apresentada em três partes: 1. Os fatores da
Cultura; 2. A Cultura; 3. A transmissão da cultura. Seguem-se
Bibliografia Geral; Índice de nomes e Índice de assuntos.
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Parte Primeira: Os fatores da Cultura. – p. 19 – 238
Cadernos de figuras – 88 páginas
Prefácio - – p. 21-28 –
A obra é aberta com o “Prefácio da 3ª Edição datado de 1955,
no qual o autor narra as peripécias de aceitar e empreender
a elaboração dessa “Introdução” para atender às insistências do IBGE seguida da repercussão em nível nacional e internacional.
Introdução - - p. 29 -50
Conteúdos: O que se entende por cultura. A variedade de
sentidos que se atribuem a essa palavra. A concepção antropológica de cultura. A compreensão, sob esse termo, dos elementos materiais e imateriais da civilização. A concepção
francesa de cultura. A limitação da cultura aos elementos
imateriais. As concepções nacionalista e universalista da
cultura. Civilização e cultura. O ponto de vista em que me
coloquei para estudar a cultura no Brasil. Os fatores culturais: físicos, raciais, técnicos e econômicos, sociais e históricos. O conceito da civilização brasileira. As diversas manifestações da cultura no Brasil. A educação, transmissão da
cultura. Uma obra de síntese. As dificuldades de um trabalho
dessa natureza. “Uma obra de síntese supõe anos de análise”. A falta ou a insuficiência de monografias especializadas.
A utilidade de uma visão de conjunto, tão perfeita quanto
possível.
Merece transcrição como alerta às ciências sociais a palavras com as quais o autor abre a obra:
As palavras também viajam, emigram frequentemente
de um povo para outro e, quando não ultrapassam as
fronteiras de um Estado ou os limites da língua em
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que se formaram, atravessam as classes e os grupos
sociais, colorindo-se de “tonalidades distintas que nelas se fixam e acabam por lhes aderir”, e são provenientes ou da mentalidade particular dos grupos,
coexistentes no interior de uma sociedade, ou do gênio do povo a cuja língua lhe transferiram. Assim, enquanto a ação geral de uma sociedade tende a uniformizar a língua modelando-a à sua imagem, a ação
dos grupos particulares tende a diferenciá-la, ao menos quanto ao vocabulário. (...) O vocabulário de uma
ciência constitui-se, pois, ora com neologismos, isto é
com palavras criadas especialmente para designar
ideias e noções novas, ora pela introdução na terminologia científica, de vocábulos vernáculos ou adventícios já em circulação, tomados à língua comum, com
sentidos determinados. [p.29]
É o que o autor irá demonstrar, primeiro com o
neologismo”Civilização” e a ressignificação da palavra “Cultura”. Nota-se que o autor esta preocupado com a
conceituação de termos no interior das Ciências Sociais e
revela, no caso do emprego dessas duas palavras, os desafios que serão enfrentados pela constituição dessas ciências
quanto ao emprego de termos e a constituição de “dialetos”
apropriados. Ele já dá por constituídos os dialetos próprios
da Sociologia – termo inventado em meio a outras alternativas – a Etnologia e a Antropologia. Há, porém, que ressaltar
que a obra produzida por Fernando de Azevedo não teve como
objetivo circular apenas junto as essas comunidades dialetais; enfim, a Cultura Brasileira não é puramente uma construção de sábios credenciados.
[Merecem comentários adicionais: vejam o título de uma obra
publicada em Portugal no ano de 1711: Cultura e Opulência
411

do Brasil por suas drogas e Minas, com várias notícias curiosas do modo de fazer os Assuçar, plantar & beneficiar o Tabaco; tirar Ouro das Minas; & descubrir as da Prata; E dos grandes emolumentos, que esta Conquista da América Meridional dá ao Reyno de Portugal com estes & outros gêneros &
Contratos Reaes Obra de Andre João Antonil oferecida aos
que desejam ver glorificado nos altares ao venerável Padre
Joseph de Anchieta Sacerdote da Companhia de JESU,
Missionario Apostolico, & Novo Thaumaturgo do Brasil. ]
Capítulo I – O País e a Raça. P. 51-83
Conteúdo: O meio físico; A fisionomia geográfica e a extensão territorial do país; A oposição das duas vertentes continentais; As duas grandes bacias hidrográficas; As distâncias
e a diversidade dos quadros naturais; O ambiente geomórfico
e climatérico; A Flora e a Fauna; Os recursos mineirais; O
mar e a costa; Regiões de condensação e de dispersão; Os
rios de penetração; O São Francisco, rio da unidade nacional;
As origens e a composição do povo brasileiro; As três raças
que confluíram na formação das populações no Brasil; Os
dados antropológicos; A distribuição das populações setentrionais e meridionais; O crescimento vegetativo da população; As migrações internas; As imigrações; A mestiçagem;
Seleção e peneiramento; Densidade estática e dinâmica; A
distribuição da população por idade, sexo e raças. O Brasileiro.
Merece atenção na leitura de todos os capítulos e bibliografia de sustentação às interpretações do autor. No caso deste
capítulo, a bibliografia se apresenta nas páginas 81 a 85.
Merece também atenção o emprego do conceito de “raça”
posto que é termo que vem sendo objeto de elevadas controvérsias ao longo dos estudos. Há que notar que, embora a
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primeira edição seja de 1943, após a segunda guerra mundial a ONU promoveu estudos para contestar o emprego desse
conceito dado seu elevado componente ideológico. Cumpre
fixar que a terceira edição da qual a editora da UNB se vale
para a quarta edição é de 1955 ainda se utiliza de Euclides
da Cunha, Nina Rodrigues e Oliveira Viana para os quais o
conceito de raça e assimilação fixam o que se chamou depois de “preconceito racial”. O “inimigo cordial do Brasil”
fazia e parece que fez – e ainda faz – muitos estragos.
Fernando Azevedo é atento a isto, mas não ousa colocar o
tema em pauta com o devido vigor. As tais das “três raças”
ainda irão render muitas controvérsias.
Capítulo II – O Trabalho Humano. P. 85-125
Conteúdo: O monopólio do pau de tinta; A agricultura e a
vida rural; Os engenhos de açúcar; A escravidão regulamentada, técnica elementar e o trabalho barato; O descobrimento do ouro e as entradas ao sertão; As lavras de Minas e de
Mato Grosso; A caça ao índio; As invernadas de Piauí, Goiás,
e Rio Grande; Velhos e novos caminhos; A grandeza do esforço humano; Limites geográficos e fronteiras econômicas; O
sertão americano e o sertão brasileiro: semelhanças e diferenças; As fazendas de café; Ainda a monocultura de base
escravocrata; A concentração de riqueza em mão de grandes
proprietários; A vida econômica e as classes sociais; A mão
de obra industrial na Colônia e no Império; Grandes e pequenas culturas; Os portos e a navegação costeira; Os transportes e o comércio; O regime fiscal; O surto das indústrias e os
fenômenos de concentração; A variedade e o desnível dos
centros econômicos e culturais; As indústrias extrativas; A
exploração do subsolo; O petróleo brasileiro na Refinaria de
Mataripe; A Usina Siderúrgica de Volta Redonda e o desen413

volvimento das indústrias pesadas; Plano Hidrelétrico para o
Nordeste; A Usina de Paulo Afonso.
Por este resumo, nota-se ser um capítulo densíssimo atualizado para a quarta edição em que o autor já chama atenção
para o governo de Juscelino Kubitschek.
Capítulo III – As Formações Urbanas. P. 127-159
Conteúdo: O sistema de povoação marginal; As primeiras
povoações, entrepostos de comércio marítimo; A face da civilização urbana voltada para o Atlântico; Cidades fortificadas;
As invasões estrangeiras; O contraste entre o esplendor rural e a miséria urbana; Em proveito dos engenhos; A liberdade, condição dos habitantes das cidades; A ação da burguesia urbana sobre e sociedade feudal; As guerras e explosões
nativistas; As cidades no planalto; A Vila de Piratininga, à
boca do sertão; O perigo constante das incursões de índios;
As bandeiras e o despovoamento das cidades; Vila Rica e o
caminho do ouro; Os centros de comércio de gado; Esplendor e decadência das cidades coloniais; Antes de atingirem a
idade da maturidade...; A dispersão e o isolamento das aglomerações urbanas; O litoral e os sertões; Tranquilidade e
pobreza nas cidades do Império; A vida nas cidades; A indústria e o crescimento dos centros urbanos; As cidades capitais
políticas; Focos de progresso e de civilização.
A análise do fenômeno urbano delineada pelo autor chega
até o fundação de Brasília. Nessa oportunidade, Fernando
contrasta os efeitos de fundação e Belo Horizonte e de Goiânia
ao empreendedorismo da criação de Brasília.
Capítulo IV – A evolução social e política. P. 161-202
Conteúdo: A colonização no Brasil, suas formas e seus rumos. – a) A fixação do homem à terra; A experiência feudal;
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Os choque das três raças e culturas; A sociedade colonial; O
reino do açúcar; O esplendor da vida rural. b) A penetração e
a conquista da terra. As migrações internas e as entradas ao
sertão; As bandeiras; Fenômenos de massas; Deslocação de
fronteiras; O reino dos metais; A formação do espírito e da
unidade nacional. c) A independência da terra; Regime patriarcal da economia; A nobreza e aristocracia rurais; A burguesia das cidades; O individualismo e os precursores da ideologia democrática; O 2° Império e a unificação política; A política e o romantismo; A Abolição da Escravatura. d) A democratização pela terra. Persistência da estrutura social e econômica; A República; O espírito particularista; O sistema federativo e os partidos políticos; O profissionalismo político;
A imigração e a monocultura do café; A pequena propriedade
retalhando os latifúndios; A evolução da sociedade contemporânea.
A bibliografia já é atualizada até o ano de 1962 e já cita
Florestan Fernandes além dos já consagrados, Manoel Bonfim,
Euclides da Cunha, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda,
entre outros.
Capítulo V – Psicologia do Povo Brasileiro. P. 203-238
Conteúdo: Análise do caráter coletivo; A interpenetração
das culturas afro-índias e da civilização ibérica. O branco
escravizador e a miscigenação; O resultado do encontro das
três culturas iniciais; A concordância e a incompatibilidade
de certos traços fundamentais; O predomínio do afetivo, do
irracional e do místico; Atitude em face da vida; Resignação
fatalista; Tolerância e hospitalidade; Instinto de reação de
defesa: reserva e irreverência; O humor brasileiro;
Plasticidade na adaptação às situações novas; Desinteresse
econômico; Imprevidência e dissipação; Sensibilidade delicada e excitável; Inteligência vivaz e superficial; Falta de
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espírito positivo, de objetividade e de exatidão; Vontade explosiva; Capacidade de grandes esforços; Ação feita de
impulsões, sem constância e sem espírito de continuidade;
Valor que se atribui à pessoa humana; Individualismo anárquico; O individualismo impedindo a concentração política;
Ausência de espírito de cooperação; Povo de pioneiros; Prestígio pessoal e hierarquia social; O homem do litoral e o homem do sertão; Norte e Sul; Diversidade de tipos regionais e
unidade fundamental; As transformações de mentalidade e
suas causas internas e externas.
Com este capítulo, o autor encerra a primeira parte. Sua leitura rende inúmeras conversas sobre o tema “psicologia coletiva”, “caráter nacional”, “caráter regional”, identidade social, representações coletivas e tudo que permeia as preocupações de interpretar a “alma do povo”. Vale sublinhar a preocupação dos esforços de guerra – e da guerra fria – para
obter diagnósticos revelados em obras como “O dilema Americano”, “O Crisântemo e a Espada”; “O Drama Asiático” e
como esses estudos se embutem nas pesquisas de marketing
sobre tendência ao consumo. Com nomes os mais variados,
os estudos do caráter social cuidam e reduzir a cabeça da
Hidra.
Obras atuais como O malandro e o protestante e A ralé brasileira ainda insistem nesta direção por mais que os autores o
neguem, tanto quanto Um Sertão chamado Brasil e as já pouco lembradas como Bandeirantes e Pioneiros, Os dois brasis,
Brasil, terra de contrastes. Merece atenção ainda as escalas
de atitudes elaboradas pelos pesquisadores de Psicologia
Social bem como as escalas de autoritarismo trabalhadas pela
Escola de Frankfurt.
É interessante notar que a bibliografia de Fernando Azevedo
neste capítulo não sofreu praticamente modificações desde
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e a primeira edição. Apenas se menciona um artigo de Roger
Bastide publicado no ano de 1948 e a obra O homem e a
montanha de João Camilo de Oliveira Torres publicada no
ano de 1944.
Segunda Parte: A Cultura Brasileira. P. 239 - 497
Capítulo I – Instituições e Crenças Religiosas. P. 241 - 275
Conteúdo: A história das missões e a história da civilização
cristã; A Companhia de Jesus e a Reforma; A primeira missão
de jesuítas no Brasil; A catequese: José de Anchieta; O Evangelho nas Selvas; A tempestade da Reforma e a sua repercussão no Brasil; A fundação em Roma (1622) de uma congregação permanente para a propagação da fé; A expansão
das missões; Os missionários contra os abusos da conquista;
Antônio Vieira contra a escravidão dos índios; A cultura, nesse período, mais ou menos tributária da religião; O catolicismo e a influência das religiões afro-índias; Casa Grande, capela e senzala; As igrejas e os templos; O púlpito no Brasil; A
formação dos sacerdotes; As ordens e congregações religiosas; A sua riqueza e seu florescimento; A maçonaria; As atividades das lojas maçônicas; A fusão da Igreja e do Estado;
Influência do clero; Os grandes pregadores; A questão religiosa; Liberdade de culto e de crença; O protestantismo e seus
progressos; O espiritismo e outras formas de religiosidade; A
teosofia; O positivismo; A “religião da humanidade”; Religião e cultura; Predomínio da religião católica.
O autor justifica que este capítulo não esteja na primeira parte
e sim na abertura da segunda porque “São tão íntimas e constantes as relações entre o desenvolvimento da religião no
Brasil, e o da vida intelectual, nos três primeiros séculos, que
não se podem, durante esse largo período, separar um de
outro.”p. 541.
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Capítulo II – A vida intelectual – As profissões liberais. P.
277-312
Conteúdo: Formação intelectual eminentemente literária;
Letrados e eruditos; A herança da escolástica e da cultura
clássica; A gramática e a retórica; A escravidão e a repugnância pelos ofícios e atividades de base manual e mecânica; A tendência para a burocracia e as profissões liberais; A
fundação dos cursos jurídicos; A cultura jurídica; Advogados
e jurisconsultos; A função cultural das faculdades de direito;
Focos de ideias e campanhas políticas; A Escola Central; As
duas faculdades de medicina; Médicos, engenheiros e advogados; As elites culturais, políticas e administrativas recrutadas nas profissões liberais; Política de doutores e de fazendeiros; A preponderância de juristas na política; A Escola
de Minas em Ouro Preto; Osvaldo Cruz e a medicina nacional; As associações profissionais; O prestígio dos diplomados;
Cultura de caráter marcadamente profissional; As profissões
e as letras; O esforço para ultrapassar e dominar, pela cultura, a profissão; A atividade do comércio do livro; Livrarias e
bibliotecas.
Capítulo III – A vida literária. P. 313-365
Conteúdo: Os primórdios da literatura brasileira; Literatura
portuguesa feita no Brasil; As suas primeiras manifestações
originais; Gregório de Matos e a sátira; Diferenciação social
e diferenciação linguística; A coexistência de duas línguas
vulgares até o século XVIII; O teatro de Antonio José da Silva;
Os dois poemas nacionais [Uraguai e Caramuru]; Os poetas
da Inconfidência; Revolucionários na política, conservadores
nas letras; O jornalismo e as lutas da Independência e no
primeiro Império; Literatura política; O romantismo no Brasil; A atração para os temas indígenas; Gonçalves Dias, o
poeta do índio; José de Alencar e a língua brasileira; Castros
418

Alves, o poeta dos escravos; A evolução do teatro e suas figuras principais; Memórias de um sargento de milícias; O
pensamento nacional de Tavares Bastos; A eloquência parlamentar no Império; Joaquim Nabuco e Rui Barbosa; Agitadores de ideias; Tobias Barreto e Sílvio Romero; O esplendor do
jornalismo; Eduardo Prado; A Academia Brasileira e a unidade da língua; Os grandes poetas líricos; A história; as duas
faces do espírito nacional; Machado de Assis e Euclides da
Cunha; Ensaístas, críticos e panfletários; Movimento de literatura moderna; A poesia dos novos; Romancistas e novelistas; A difusão da imprensa; A literatura e o espírito público.
Capítulo IV – A Cultura Científica. P. 367-431
Conteúdo: O período holandês; A comitiva de Maurício de
Nassau; Os primeiros exploradores estrangeiros; A Colônia e
a Metrópole; A treva em que a Metrópole mergulhou o Brasil
colonial; A instalação da corte portuguesa no Brasil; D. João
VI e as primeiras escolas e instituições científicas; o Museu
Nacional; Os estudos de botânica e zoologia; As viagens de
naturalistas estrangeiros pelo interior do Brasil; A geologia;
As pesquisas paleontológicas do Dr. Lund, na Lagoa Santa;
As ciências físicas; De Bartolomeu de Gusmão a Santo
Dumont; O Observatório Nacional; Escasso interesse do brasileiro pelas ciências físicas; D. Pedro II e as ciências; A Escola de Minas; A matemática e seus principais cultores; Gomes de Sousa; Museus e bibliotecas; A Biblioteca Nacional;
Nina Rodrigues e a medicina legal; Osvaldo Cruz e o centro
de pesquisas em Manguinhos; A geografia e a história; Os
Institutos Históricos; A penetração do espírito científico nos
estudos históricos e geográficos; O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística; As missões culturais estrangeiras;
Progresso em vários domínios científicos; As ciências soci419

ais; A sociologia e a etnologia no Brasil; Ciência e filosofia; O
positivismo; A filosofia de Farias Brito.
Capítulo V – A Cultura Artística. P. 433-497
Conteúdo: A arte, sob diversas formas, no período colonial;
Durante o domínio Holandês, em Pernambuco; A arquitetura
sacra e o barroco; As velhas igrejas da Bahia e de Minas Gerais; Os claustros do Nordeste; Pintura e decoração das igrejas; A escultura: O Aleijadinho; A arte religiosa e a torêutica;
Uma arte brasileira original; Mestre Valentim; A ourivesaria e
a arte de lavrar; A casa colonial; A música religiosa e a música popular; O primeiro compositor brasileiro: O Pe. José Maurício; A missão de artistas franceses (1816); A Academia das
Artes; Grandjean de Montigny, arquiteto; As primeiras exposições de pintura; A ruptura com a arte de tradição colonial;
O despertar do sentimento nacional na arte; Pintores de quadros históricos; Vitor Meireles e Pedro Américo; Pintura brasileira de costumes: Almeida Júnior; Os grandes paisagistas;
Henrique Bernadelli e Batista da Costa; As belas artes e as
artes industriais; A arte, penetrando o jornalismo: a caricatura; A música brasileira; O Conservatório de Música; Carlos
Gomes; O movimento da arte moderna; Tradicionalistas e inovadores; A escultura e V. Brecheret; As artes menores; A pintura e suas figuras dominantes; Portinari; A arquitetura e a
ruptura dos laços entre o útil e o belo; A arquitetura moderna: Oscar Niemayer; A música: Vila-Lobos; A arte cinematográfica; O público e o artista; Museu e pinacotecas; Historiadores e críticos de arte.
Parte Terceira: A Transmissão da Cultura. P. 499 – 760
Capítulo I – O Sentido da Educação Colonial. P. 501-551
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Conteúdo: As origens eclesiásticas do ensino no Brasil; A
missões jesuíticas e a catequese colonial; O primeiro mestre-escola; Manuel da Nóbrega e Aspicuelta Navarro; Apóstolos educadores; José de Anchieta; Nos pátios dos colégios
e nas aldeias dos catecúmenos; Escolas de ler e escrever;
Educação literária popular, de fundo religioso; A expansão da
língua portuguesa entre os indígenas; A paisagem social da
Colônia; A família patriarcal; A situação das mulheres; As três
carreiras ou direções que seguiam os filhos; Os capelães e
os tios-padres; Os ideais do homem culto em Portugal; A instrução e os jesuítas; Os colégios de padres; Bacharéis e mestres em artes; Os estudos superiores na Metrópole; O papel
da universidade de Coimbra na formação das elites; Os seminários; Monopólio de ensino; Para a formação de clérigos
e letrados; Sistema de ensino aliado das cidades contra os
campos; Os colégios dos jesuítas e o regime de vida patriarcal; Processo de “urbanização” das elites; A obra dos jesuítas e a unidade nacional; O Marquês de Pombal e a expulsão
dos jesuítas (1759); Destruição do sistema colonial de ensino; A reforma pombalina em execução; As aulas régias e o
“subsídio literário”; Os padres-mestres e capelães de engenho; Colégios das ordens monásticas; Período de decadência
e de transição.
Capítulo II – As origens das instituições escolares. P. 553606
Conteúdo: A renovação da paisagem cultural do Brasil; As
influências das ideias dos enciclopedistas; Azeredo Coutinho
e o Seminário de Olinda; A obra de D. João VI: o fundador de
instituições; As primeiras escolas de ensino superior profissional; A fundação dos cursos jurídicos no primeiro Império;
O Ato Adicional (1834) e a descentralização; Ausência de
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ensino básico organizado e de ensino universitário geral; O
Colégio Pedro II; A economia patriarcal e o tipo correspondente de cultura; Educação para uma civilização baseada na
escravatura; A tendência exagerada para as carreiras liberais; Predomínio da cultura de caráter profissional; A instrução popular e as primeiras escolas normais; Ensino secundário de tipo clássico; O cultivo quase exclusivo das belas-letras; Esplendor e decadência do ensino secundário particular; Os grandes educadores; A cooperação das ordens religiosas na educação secundária; A ação de D. Pedro II; A irradiação de algumas instituições de cultura; As reformas do Visconde do Rio Branco; A Escola de Minas em Ouro Preto; O
parecer de Rui Barbosa, em 1882; As tendências do pensamento pedagógico; A última Fala do Trono; Fruto que ainda
não estava maduro...
Capítulo III – A Descentralização e a Dualidade de Sistemas. P. 607-654
Conteúdo: Estrutura social e econômica em transformação;
O primeiro surto industrial e a abolição da escravatura; Mudança de regime político; A República e o triunfo do princípio
federativo; A Escola Militar e a influência das ideias
positivistas; A reforma de Benjamim Constant; A separação
da Igreja e do Estado; A concorrência das escolas protestantes e a penetração das teorias pedagógicas americanas; A
descentralização e a dualidade de sistemas; O sistema federal, constituído de ensino secundário e superior; O Instituto
de Manguinhos, centro de pesquisas científicas; As sucessivas reformas do ensino secundário; A expansão paralela e
irregular dos sistemas estaduais; O desenvolvimento do ensino primário e normal nos Estados; O impulso que tomou a
instrução em São Paulo, novo centro da vida econômica no
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país; Novas escolas superiores, para as carreiras liberais; Iniciativas isoladas no ensino técnico e profissional; Uma análise da estrutura do sistema educativo em formação; Dualidade
no sentido vertical; Sistema de educação popular e de formação das elites; Burocratização e estratificação do sistema
escolar; A reação contra a escola tradicional e o movimento
reformador; Novas tendências do pensamento pedagógico;
Por uma política nacional de educação.
Capítulo IV – A Renovação e Unificação do Sistema
Educativo. P. 655-710
Conteúdo: O movimento de renovação educacional e sua
repercussão no Brasil; A reforma de 1928, no Distrito Federal; A revolução de 1930; Cria-se a Ministério da Educação; A
reforma Francisco Campos; A reorganização do ensino secundário e superior; A questão do ensino religioso; A Igreja e o
Estado; O manifesto dos pioneiros da educação nova; A V
Conferência Nacional de Educação; Pela reconstrução educacional do Brasil; Conflito de tendências; A política escolar
do Distrito Federal (1932 – 35); Novas instituições culturais e
científicas; A fundação da Universidade de São Paulo; A primeira Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; A Universidade do Distrito Federal; Constituição de 16 de julho de 1934;
A expansão quantitativa do ensino secundário; Processo de
democratização; Os primeiros professores de ensino secundário formados no Brasil; O Regime implantado a 10 de novembro de 1937; Tendências à unificação do sistema
educativo; Renascimento do espírito nacionalista; A Universidade do Brasil; A Faculdade Nacional de Filosofia; Os novos elementos de expansão e unidade cultural; O movimento
bibliotecário; Radidifusão e cinema educativo; A atividade
cultural do Ministério da Educação; Para a defesa de nossas
423

tradições artísticas; A organização dos serviços de estatística nacional.
Capítulo V – O Ensino Geral e os Ensinos Especiais. P. 711760
Conteúdo: O ensino e a cultura à luz de seu desenvolvimento histórico; A herança cultural do Brasil; O alargamento, no
sistema, do ensino geral ou comum; O ensino primário, segundo os dados estatísticos; A extensão quantitativa e o rebaixamento do nível de ensino secundário; Os ensinos especiais; Predominância das escolas de preparação para as profissões liberais; O ensino militar e o naval; O desenvolvimento industrial e as novas exigências técnicas da sociedade em
transformação; As escolas profissionais, agrícolas, comerciais e industriais; Cultura industrial e formação técnica profissional; A hierarquia dos tipos profissionais; As universidades
e a formação das elites culturais, técnicas e políticas; A missão das escolas de altos estudos e de pesquisa desinteressada; Especialização profissional e especialização científica.
A cultura estética; A formação pedagógica do professorado
de todos os graus; Da unidade do ensino para a unidade intelectual do Brasil; A política nacional de educação e cultura.
Índice das ilustrações.p. 761 – 769
Note-se, são 232 páginas de ilustrações.
Primeira Parte.
Capítulo I
Entre as páginas 48 e 49: ilustrações de 1 a 16.
Entre as páginas 64 e 65: ilustrações de 17 e 18
Capítulo II
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Entre as páginas 96 e 97: ilustrações de 19 até 38
Capítulo III
Entre as páginas 128 e 129: ilustrações 39 até54
Capítulo IV.
Entre as páginas 176 e 177: ilustrações de 55 até 74
Capítulo V.
Entre as páginas 192 e 193: ilustrações de 75 até 88
Segunda Parte
Capítulo I.
Entre as páginas 256 e 257: ilustrações de 89 até 108
Capítulo II.
Entre as páginas 288 e 289: ilustrações de 109 até 116
Capítulo III.
Entre as páginas 320 e 321: ilustrações de 117 até 124
Capítulo IV.
Entre as páginas 384 e 385: ilustrações de 125 até 140
Capítulo V.
Entre as páginas 448 e 449: ilustrações de 141 até 164
Terceira Parte
Capítulo I.
Entre as páginas 512 e 513: ilustrações de 165 até 176
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Capítulo II.
Entre as páginas 560 e 561: ilustrações de 177 até 184
Capítulo III.
Entre as páginas 624 e 625: ilustrações de 185 até 192
Capítulo IV.
Entre as páginas 672 e 673: ilustrações de 193 até 212
Capítulo V.
Entre as páginas 720 e 721: ilustrações de 213 até 232
Bibliografia Geral p. 771 – 774
Note-se que após cada capítulo o autor apresenta bibliografia
específica por assunto destacado.
Índice de nomes. P. 775 – 786
Índice de assuntos p. 787-803
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Ficha da obra: FERNANDES. Augusto.Tipos populares de
Diamantina., Belo Horizonte : Editora São Vicente, 1929. PP.
129 [Acervo de José Moreira de Souza ficará disponível no
Centro de Celebração de Minas da Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor:
Parece incrível. Augusto Fernandes não tem seu perfil apresentado em duas obras dedicadas exatamente aos personagens
“ilustres” de Diamantina. Soter Couto que escreveu em 1954
Vultos e Fatos de Diamantina não o menciona. Explicável talvez,
porque Augusto ainda vivia nessa época. Porém, é injustificável
que Lomelino de Andrade Couto que publica o “Tomo II” do Vultos e fatos de Diamantina”, no ano de 2009, não faça a mínima
menção nem ao autor nem às obras de Augusto Fernandes: Tipos
populares de Diamantina - 1929 – Que gente boa! – 1944. Essas
obras são citadas por Aires da Mata Machado Filho em Arraial do
Tijuco: Cidade Diamantina e os Tipos Populares de Diamantina
são festejados na cidade sem o cuidado de apresentar minimamente a biografia do autor. Lembra Lima Barreto “A obra é tudo
e o autor não vale nada.”

Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
Carta de João Edmundo – compadre do autor – datada de 29 de
novembro de 1929 – p. 3
Domingos D’Acenzo – p. 58 – O autor inicia com o caso desse
jovem italiano que se tornou tipo popular em Diamantina. [Ver
ficha de Minha vida de menina sexta feira 2 de agosto de 1895 p.
272- 273. Ver também Revista da Comissão Mineira de Folclore nº
29 p. 95 – 97]

427

Gabriel – “Badalo” p. 9 – 11
Um anão de cabeça grande - tocava caixa e participava da guarda
romana.
Maximiano Pimentel O “Labroque” p. 13-19
Ex-escravo da família Pimentel foi apelidado de “Labroque” que
ele entendia que era “ladrão” em italiano. Quem gritasse para
ele esse apelido ele entreva em surto, danava a beber até que a
polícia o recolhesse.
Agostinho “Bambães” – p. 21-26
Bambães chegou ao limite de matar um companheiro de rua, foi
preso, julgado e absolvido.
O “Butifarra” p. 27-31
Cantava o Libera me nas encomendações e era objeto de chacota
da meninada:
O “Parentinho” p. 33-38
Bom contador de histórias, entre elas o local onde vivia a mula
sem cabeça.
Maria de Zé Eleutério – p. 39-43
Ex-escrava de Zé Eleutério sabia trabalhar e só sabia trabalhar.
Tinha um repertório de xingamento para quem a provocasse.
Odilon Queiroga, Zeca Mota e Candinho Batista “Os quarteiros
de defunto”. P. 45-51
Trata de uma turma sempre em busca de velórios para se alimentar. Em meio a isso contam muitos casos.
“O Capitão” p. 53-57
Capitão era um sujeito que somente aparecia no sábado da
Aleluia para malhar o Judas. O autor narra com esmero a cerimônia da Semana Santa e queima do Judas.
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Ernesto Pires – “Seu Estico” – p. 59 – 62
“Um sujeito que embalava a mania de ser negociante, sem capital, sem fundos, sem créditos, sem mercadorias, sem coisa nenhuma!...” p. 59
O Ubaldo – p. 63 – 67
Apaixonado pela banda do Corinho recebeu o apelido de Porco
com o qual se zangava.
Moisés de Paula – p. 69 – 74
Um erudito que não se humilhava.
Evaristo – O Zebra – p. 75 -80
Um orador popular que incomodou o autor.
João “Defunto” – p. 81 – 84
Apelido dado pelo semblante pálido. Sentia-se um nobre
Vicente “Papa-Vela” – p. 85 – 89
Gostava de adquirir velas de defunto. Sua mulher tinha o apelido de “Rita do Pecado” porque era muito feia.
O Luiz “Anquinha” – p. 91 – 93
Apanhava da mulher e contava valentia.
Francisco Silva Vulgo “Chico Cometa” – p. 95 – 98
Um preto, pobre e pedreiro que, aos domingos se trajava a rigor.
O “Nequinho” – p. 99 – 102
Farejador de defunto que agourava os doentes. Tinha também
apelido de “Focinho de Porco”.
Antonio de Souza – “Seu Bispo” – p. 103 -107
Vestia-se de bispo e encenava cerimônias episcopais no célebre
“Beco do Mota”, a zona boêmia de Diamantina.
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Zeca Bento – p. 109 – 111
Era um poeta popular muito admirado. Zeca Bento já mereceu
uma obra de seu filho, coronel Paulo Renê de Andrade. E um
artigo na Revista Comissão Mineira de Folclore nº 29 sobre tipos
populares. O Artigo da Revista leva a assinatura de nosso companheiro de Comissão Mineira de Folclore, Luis Santiago.
Avelino Silva, O “Quimboto” – p. 113 – 118
O caso de um coveiro entre outras coisas ligadas à morte.
Raimundo Broca – p. 119 – 124
O caso da turma da farra em Diamantina.
O “Laport” – p. 125 – 128
O autor o apresenta como um artista completo. Pintor, ator. Era
também exímio flautista – não mencionado pelo autor. Ator de
teatro. O que chama atenção do autor é que Laport era um tradicionalista e saudosista “Que não compreendia a vida fora de
Diamantina” p. 127
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Ficha: ANDRADE, Djalma. História Alegre de Belo Horizonte. Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais,
1947. [Acervo de Antônio de Paiva Moura

História Alegre de Belo Horizonte,
Djalma Andrade
Por Antônio de Paiva Moura
O autor
Djalma Andrade nasceu em Congonhas do Campo em
três de dezembro de 1894 e faleceu em Belo Horizonte, em
1977. Formado em Direto pela Universidade de Minas Gerais. Foi professor no Colégio Estadual de Minas Gerais. Foi
nomeado promotor de justiça em Ouro Preto. Não tomou posse porque teria de desistir de suas atividades de jornalista e
de poeta. Atuou em quase todos os jornais e revistas de Belo
Horizonte. Foi membro da Academia Mineira de Letras.

A obra
O livro História Alegre de Belo Horizonte, editado pela
Imprensa Oficial MG, em 1947, em comemoração ao
cinqüentenário de Belo Horizonte, resulta de coleta de crônicas e poemas publicados no jornal “Estado de Minas”, nas
primeiras décadas do século XX. O autor não deu ao livro
nenhuma forma de organização. Não há ordem cronológica e
nem de assuntos tratados. É como em uma reunião de amigos em que os assuntos vão surgindo aleatoriamente. É o
contador de casos que acaba de revelar com muita graça,
como era a vida nas primeiras décadas da capital mineira.
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Nos primeiros momentos da República brasileira, os
estados federados tinham muita autonomia e o legislativo
era bicameral. O Senado Mineiro funcionava no prédio em
estilo manuelino, Rua da Bahia esquina de Augusto de Lima.
Os senadores eram pessoas mais velhas. Como a cidade era
ainda muito pequena, os senadores andavam a pé de casa
até o senadinho. O cônego João Pio foi senador em diversos
mandatos e era personagem de casos muito engraçados. O
senador João Ribeiro contou a João Pio que tinha medo de
discursar na tribuna do senado, porque ao falar alto sua dentadura costumava voar em direção ao plenário. Na época não
havia produto fixador de dentaduras e era necessário que o
parlamentar não pronunciasse certas palavras. João Pio recomendou ao colega que fizesse uma lista dessas palavras
fatídicas, entre as quais, “maligno” e “superstição”. Como o
senador João Ribeiro ia viajar para Entre Rios de Minas, João
Pio pediu a ele que comunicasse se aparecessem outras palavras perigosas. Passados alguns dias, João Pio recebeu de
João Ribeiro um telegrama com uma única palavra: Libélula.
Djalma Andrade contou outros casos tendo como protagonista o senador cônego João Pio. Certo dia o velho senador descia a Rua da Bahia em direção ao senadinho. Devagar, curvado e rosto enrugado. Um prefeito municipal aproximou-se para cumprimentá-lo e foi logo dizendo: Como o senhor está conservado, senador! E João Pio sem demora respondeu: Você já viu múmia envelhecer?
Um caso muito interessante na construção da capital
mineira envolveu Aarão Reis. Corria de boca em boca a informação de que Aarão Reis dava preferência aos operários italianos ou seus descendentes. Sabendo disso, um trabalhador
de Santa Luzia passou a encontrar-se com italianos e captou
um pouco de sua língua. Quando já havia decorado algumas
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palavras, foi à comissão construtora e se apresentou como
italiano. Foi contratado imediatamente. Quando Aarão Reis
ficou sabendo do truque do mineiro, não podia demiti-lo para
não confirmar sua discriminação. Chamou o rapaz para conversar e deu-lhe uma função melhor na obra. Aarão Reis mesmo contava o ocorrido e achava muita graça.
O sistema eleitoral nos primórdios da República privilegiava a perpetuação das oligarquias no poder. O PRM, Partido Republicano Mineiro era partido único. Além disso, os
lideres caciques regionais escolhiam em uma lista única os
nomes dos candidatos a senador, deputado federal e deputado estadual. Qualquer número de votos que a lista obtivesse,
a chapa estava eleita. Em 1907 os plutocratas do PRM estavam reunidos em Belo Horizonte para formular a bendita lista. Como receio de melindrar algum figurão do partido, fizeram e desfizeram a lista mais de cinqüenta vezes. João Pinheiro, que era o presidente do Estado, foi à sala do palácio
onde os lideres se encontravam e disse: Eu é que vou ter a as
dores do parto e vocês é que estão gemendo? Pegou um lápis
e escreveu alguns nomes dizendo que a chapara era aquela.
É sabido o grau de submissão e limitação das mulheres
no começo do século XX. Alzira Nogueira Reis, neta do coronel José Bento Nogueira, com quem fora criada, foi a primeira mulher a ter ingresso à Escola de Medicina, em 1913. Sofreu com a reprovação do público, de seus colegas acadêmicos e dos professores. Alzira Reis foi a primeira mulher a obter um titulo eleitoral no Brasil. Somente os papéis e as funções, no interior da casa, eram permitidas às mulheres. Criar
e educar os filhos; costurar, bordar e tecer. Como resposta a
tal despotismo, Alzira Reis publicou em um jornal da cidade
um poema como segue:
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Que importa o que se diz. As velhas teorias
Estão cheias de pó, corroídas pela traça;
Pertenço à geração moderna destes dias,
Meu cérebro evolui, minha alma a ciência abraça!

Permitam-me que pense e cerre à fantasias
Meu coração. Sou livre e tudo me embaraça!
Prendem-me as tradições, roubam-me as energias
E as ideais irreais mandam-me erguer a taça!

É frágil a mulher, num momento impensado.
Sem temor de um Deus, dos pais ou dos amigos
Interna-se na noite escura do pecado.

Oh deixem-me lutar, se querem ver e crer;
Por entre as multidões, em meio dos perigos,
Mais duradouro se ergue o templo do Dever.
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O poema de Alzira Reis foi publicado uma década antes do início do movimento modernista brasileiro. Só é acadêmico na forma, mas no conteúdo é modernista, pois se insurge contra a ideologia do conservantismo machista e
paternalista da Primeira República.
É claro que o livro “História Alegre de Belo Horizonte”
é muito mais abrangente do que revela a nossa coleta por
amostragem, O gosto pelas cavalhadas; piqueniques na Serra do Curral na areia da caixa d’água; circo de cavalinhos;
pessoas especializadas em escrever epitáfios para túmulos,
de preferência com fases em latim; o gosto pelos comícios;
conflitos entre poetas acadêmicos e modernos; bailes em clubes; visitas de poetas e figuras ilustres; A luta do Padre Correia de Almeida contra Belo Horizonte. Enfim, o saber viver
em Belo Horizonte na primeira metade do século XX.
Por ser um mineiro da gema, Djalma Andrade revela
como ninguém a alma dos mineiros. O mineiro é, por natureza, bem humorado. É oportuno lembrar que Aníbal Machado
escreveu, na mesma época, um conto muito engraçado
intitulado “O defunto inaugural do cemitério”, cujo narrador
é um solitário defunto que presenciava jogo de futebol (pelada) no cemitério. Os assuntos sérios e estafantes são resolvidos com humor pelos mineiros. O brincalhão João Pinheiro
não deixava assuntos pendentes; o senador João Pio levava
a vida em brincadeiras. Alzira Reis denunciava a opressão
sobre as mulheres com belos poemas. Diz Alceu Amoroso Lima
(1946) que o humor do mineiro é um dos sinais vivos de sua
psicologia. Representa bem o misto de gravidade e troça com
que olha a vida, conhecendo-lhe bem as profecias e não se
deixando iludir por ela.
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Referências
LIMA, Alceu Amoroso; Voz de Minas: ensaio de sociologia
regional brasileira. Rio de Janeiro: Agir, 1946.
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Ficha da obra: REZENDE, José Severiano. Mistérios.
Belo Horizonte: Centro de Estudos Mineiros: 1971; 219 pp.
Introdução de Henriqueta Lisboa; glossário de J. Lourenço
de Oliveira. Primeira edição 1920. [Acervo de José Moreira
de Souza disponível no Centro de Celebração de Minas da
Comissão Mineira de Folclore]

Informações relevantes sobre o autor:
O início da República foi época marcante de desorientação.
Joaquim de Sales, um dos homenageados de Severiano de
Rezende e que foi quase padre, narra casos de desorientação geral. Ex-escravos ao darem vivas à República dão vivas
também à Princesa Izabel. Padres que aderiram ao liberalismo radical e ao pensamento republicano abandonam a Igreja
para aderirem ao protestantismo, como aconteceu com o vigário de Guaratinguetá, cônego Honório Benedito Ottoni.
Outros, como Antônio Torres, ordenado em Diamantina, deixa a batina, vive rodas boêmias no Rio de Janeiro e torna-se
diplomata [Aires da Mata Machado Filho há de coordenar a
edição das obras completas desse autor e convidar membros
das elites intelectuais para apresentarem estudos críticos de
suas obras; entre eles, João Dornas Filho]. Severiano de
Rezende vive esse momento permeado de Angústias. Como
estudante de colégio discursa em louvor à República, ao cursar Direito se depara com as contradições do que é Lei e
Justiça e defende a monarquia fora do tempo, abandona o
curso de Direito e torna-se sacerdote.
José Severiano de Rezende nasceu em Mariana no dia 23 de
janeiro de 1871 e faleceu em Paris em 14 de novembro de
1931. Era filho de Severiano Nunes Cardoso de Rezende e de
Custódia de Rezende. O pai era professor e escritor. Viveu
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parte da infância e a adolescência em São João Del Rei. Em
Ouro Preto cursou o Liceu Mineiro e migrou para São Paulo
onde cursou Direito, curso que abandonou passando a residir
na cidade de Santos. De volta a Ouro Preto ingressou na “Academia Livre de Direito” a qual abandonou no ano de 1894
para se tornar sacerdote e se ordenou em Mariana no dia 18
de dezembro de 1897.
Nesse trajeto sobressai-se a percepção das contradições do
viver na criança, no adolescente e no jovem. Na adolescência, um certo ardor pela República, em São João Del Rei. Em
São Paulo, o espanto de assistir a imposição de “monarquista” a um professor que foi afastado do cargo por esse motivo. É possível interpretar que a inquietação de José Severiano
no curso de Direito tenha a ver com esses primeiros anos da
República. Conflitos com o pai nos anos da Academia em Ouro
Preto e a opção pelo sacerdócio podem ter a ver com isto.
Pode-se entender a opção pelo sacerdócio como abrigo ao
princípio monárquico que o “simbolista” José Severiano foi
descobrindo lentamente na Vila Kirial de Jacques d’Avray ao
lado do companheiro Alphonsus de Guimaraens. Com efeito,
os símbolos litúrgicos remetem aos símbolos das celebrações monárquicas muito mais do que às da República.
Ordenado sacerdote, logo se depara com os imperativos da
“ordem”. Deixa Mariana, segue para Ouro Preto, daí para São
João Del Rei, e finalmente, Rio de Janeiro. Nessa cidade, deixa de lado a batina e visualiza o outro lado do Mar. Chega a
Paris, onde viverá até falecer em 1931, com pequenos retornos a Minas Gerais.
Mistérios é obra poética que abriga os “devaneios desse
caminhante solitário”.
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[Tive a oportunidade de participar da edição dessa obra como
revisor acompanhando a leitura do professor Francisco Iglésias
no Centro de Estudos Mineiros. Então, órgão suplementar da
Reitoria da UFMG. Foi leitura mais do que agradável. Aos
comentários de Henriqueta Lisboa, seguiram-se os de Iglésias,
especialmente aos “Painéis Zoológicos”. A atenção do digno
professor garantiu a revisão perfeita tal como Mário de
Andrade havia recomendado a Murilo Mendes: “poesia não
aceita erros de revisão”. Entendo que, na obra de José
Severiano de Rezende a Mulher é o símbolo maior aos desafios da compreensão poética: “Bem-me-quer, Mal-me-quer!”]
Mistérios como obra poética – simbolista, parnasiana, romântica, modernista – revela a intimidade do autor. Há ecos de
versículos de salmos como “Miserere” e de Hinos Sacros,
como Cântico à Vida. Em todos os poemas se revelam aqueles símbolos permanentes do saber viver; mas acredito que,
talvez, a melhor contribuição de Severiano para o estudo dos
estudiosos de folclore estaria em outra obra publicada em
1908 pela editora Lello & Irmão da cidade do Porto, Portugal.
Digo de Meu Flos Sanctorum desenvolvida em 348 páginas e
que apresenta os santos da devoção do autor, o que tem tudo
a ver com o devocionário popular. Esta obra foi também
publicada novamente pela Imprensa Oficial de Minas Gerais
no ano de 1970.
No ano de 1973, após a transferência do Centro de Estudos
Mineiros como órgão da estrutura suplementar da Reitoria
da UFMG para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas,
o acervo de publicações desse Centro de Estudos passou aos
cuidados do, então, Conselho de Extensão. José Moreira de
Souza foi encarregado de elaborar um catálogo de obras desse acervo e convidou alguns ilustres apreciadores para ela439

borarem comentários de apresentação dessas obras. As resenhas não assinadas ficaram a cargo desse servidor. Foi o
caso de Mistérios de José Severiano de Rezende. Na referida
resenha, explicita-se o profundo vínculo de Severiano ao imaginário litúrgico das horas santas – Liber Usualis Missae et
Officii -: salmos, lamentações, sequências e hinos sacros. Um
dos destaques que chamou a atenção do resenhista articula
a “Teriofania” com a “Epifania”: de Lúcifer aos Reis magos.
[UNIVERSIDADE Federal de Minas Gerais. Catálogo de Livros.
Belo Horizonte: UFMG,1973]
Informações mais detalhadas sobre a vida de José Severiano
de Rezende podem ser encontradas em http://saojoaodelrei.blogspot.com.br/2015/07/tracos-biobibliograficos-dejose.html.

Plano da obra:
Mistérios de José Severiano de Rezende chama a atenção dos
apreciadores especialmente pelo estilo e pela profundidade
poética. Acredito que os poemas podem ser analisados sob a
óptica de três eixos que perpassam nosso saber viver. O reprimido, o sublimado e a aspiração à superação dos obstáculos que permeiam a vida.
Em diferentes momentos, em publicações da Comissão Mineira de Folclore, tem-se servido desse autor para valorizar
em epígrafes ou reflexões trechos de poemas. Contudo, há
que prestar atenção aos comentários de Henriqueta Lisboa e
de José Lourenço de Oliveira para facilitar a leitura e a apreciação.
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Formalmente, Mistérios é composta de poemas intencionalmente agrupados pelo autor na seguinte ordem:
1. Leit-motiv – p.47 . Trata-se de compassos de uma canção colocada como convite ao leitor para compreender que poesia e música são gêmeas.
2. Frêmitos, filtros, sons – p. 49 – apresenta-se um soneto exibido como prefácio. Severiano faz ecoar para o
leitor diálogo e coro da ópera Mefistofole
3. . Poema do Instinto – p. 51 – 72 - agrupa 16 poemas
cuja epígrafe emprestada de Baudelaire dá o tom dos
momentos poéticos do autor: “Ma jeunesse ne fut
qu’un ténébreux orage” – vida em tempestade.
4. Painéis Zoológicos - p. 73 – 86 – composto de dez poemas onde a inspiração são símbolos eróticos louvados em salmos “in ipsa pertransibunt omnes bestiae
silvae” – o lugar das bestas que habitam as florestas
da alma-.
5. Livro da Contrição e da Mágoa – p. 87 -150 – é formado
de 36 poemas cuja marca principal dos instantes poéticos pode ser compreendida pela epígrafe de um
salmo: “Altaria tua, Domine virtutum”
6. Por último, Severiano coloca em destaque sete grandes poemas perfeitamente articulados aos seus instantes poéticos. P. 151 – 216 – Inicia com “Ephialta”
cujo significado é “pesadelos” e que pode ser compreendido como “exaltação” no sentido que Ludwig
Binswander dará a esse termo como expressão de uma
forma de existência frustrada; e termina com “Hino
ao Homem Venturo”. Tanto Ephialta quanto o Hino ao
Homem Venturo serviram como epígrafes à Revista
da Comissão Mineira de Folclore edição 39 a qual ver441

sou sobre os tipos populares urbanos e a celebração
do impopular.
Quase todos os poemas são precedidos de epígrafes
altamente elaboradas. Há convite constante do autor
a vincular cada poema a um fundo musical adequado
ao instante. Desse modo, a epígrafe aos “Pesadelos”
convida o leitor a entoar hino da “oração da noite” do
Breviário Romano cuja tradução livre é “Livrai-nos
Deus dos sonhos e dos fantasmas da noite; aprisione
nossos inimigos para que nossos corpos não se poluam”.
Introdução – p- p. 5 -26 –
A “Introdução” assinada por Henriqueta Lisboa exibe a sensibilidade poética dessa “pequena notável”. Não é de graça
que uma estátua dessa poetisa adorna a praça Diogo de Vasconcelos no Bairro Funcionários de Belo Horizonte. Henriqueta
é nossa Cecília Meireles. Ambas foram personagens ilustres
da consolidação do movimento de folclore.
Henriqueta divide a apresentação da obra de Severiano de
Rezende em duas partes. Na primeira – páginas 5 a 21 -, dedica-se à análise da obra que se publica e à divisão segundo
o plano do autor. E alerta:
“Poderemos, sem dúvida, classificá-lo como simbolista, em seus fundamentos. Porém, há que examinar-lhe o gosto parnasiano, o delírio romântico, as
marcas do humanismo, os suportes barrocos, a realidade mística, e ainda as inovações que o credenciam
como vanguardista, antes do modernismo de 22. A
estrutura da obra é de extrema complexidade.” P. 5.
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Nesta mesma parte, a autora apresenta a estrutura da obra:
“O livro Mistérios tem organização global e é bem
vinculado em suas injunções. Embora, sem indício de
datas, as partes do volume escoam numa ordem cronológica natural, cabível, exata e, ainda, progressiva
quanto à técnica e quanto à condição humana.” P. 8.
Henriqueta consegue incorporar ao fundo da alma o sentimento poético de Severiano, maior desafio para qualquer leitor. Com efeito, a poesia moderna ao se tornar expressiva
dos instantes subjetivos, torna-se desafio à comunicação. No
caso de Severiano a dificuldade é outra. Henriqueta informa:
“De fato, Severiano de Rezende levou vida difícil, repleta de
incompatibilidades consigo mesmo, de incompreensões do e
com o meio social, mormente o que escolhera no entusiasmo
da juventude, o da igreja católica. “Sacerdos in aeternum”,
ele arrasta pela vida o estigma de um engano inicial de vocação.” P. 7.
Henriqueta destaca também um dos componentes fundamentais para a leitura dos poemas de Severiano: “Tais poemas se
ligam entre si através de um fundo musical de extrema variedade, desde o movimento mais lento e taciturno ao mais
vivaz e brilhante”. P. 11. Nessa oportunidade, a autora se dedica a comentar o poema “Ephialta” e revela um diálogo de
Severiano com “O Corvo” de Edgar Alan Poe. “Mas um exame detido de “O Corvo” e “Ephialta”, em termos de comparação, talvez determinasse que, se Poe teve a primazia da metáfora, Severiano mergulhou mais fundo nas jazidas do subconsciente, trazendo dessa prospecção maior poder
contaminante, a desafiar os nervos. O trabalho,
minuciosíssimo, demonstra o domínio da técnica de suges443

tão, ao trazer à tona algo inexplicável, a respeito do qual a
psicanálise, por certo, gostaria de opinar...” p. 12.
Para finalizar, Henriqueta destaca a sonoridade dos poemas
de Severiano. “Fonemas de consoantes fricativas”; “fonemas
de consoantes oclusivas”; “de consoantes líquidas”; “fonemas
nasais” e tudo é intencional para vincular linguagem e música. “As rimas de Severiano são um rosário de contas preciosas”. “Não são palavras vãs, é uma sustentação musical de
ordem peculiar, nervosamente condutora de estímulos” p. 2021.
[De tudo isto, há que concluir, para ler adequadamente os
poemas de Severiano de Rezende o leitor deve mergulhar num
universo situado na contramão de nosso cotidiano.]
A segunda parte [ p. 23-26] da “Introdução” apresenta a biografia e a bibliografia do autor de que já nos valemos ao destacar as “Informações relevantes sobre o autor.
Glossário – p. 27 – 44
J. Lourenço de Oliveira elaborou um amplo glossário para facilitar a leitura e declamação dos poemas. Ao apresentar o
critério de elaboração, esse autor informa:
“Entre os séculos XV e XIX, A Europa renovou o poder
de expressão dos idiomas ocidentais, nutrindo-os, por
aculturação diacrônica, na selva mediterrânea, feita
de grego latinizado e de latim vernaculizado; depois,
no século XIX, o Romantismo a tingi-los de reação
popularizante, infensa ao gosto estético do latim, cuja
importância, como veículo universitário, se foi limitando, pouco a pouco, à serventia intelectiva da técnica nomenclatória, mas já não faltou, meado o sécu444

lo, a repristinação da aristocracia parnasiana, estendida ao primeiro vintênio do século XX; veio daí, nos
poetas de então, seu vocabulários de alto coturno.” P.
27.
O autor caracteriza a perda de valor do latim para registrar
em seguida:
Ante um livro do tipo Mistérios, um leitor mediano de
hoje, criado sem latim, terá de abrir o dicionário a cada
passo, mesmo para nomes que outrora já teria sabidos, pois outrora lhe vinham ministrados, climaticamente, na infusão iterativa da dieta escolar; para leitores tais se planejou este trabalho.” P. 28

Destaques das divisões
1.

Frêmitos, filtros, sons – p. 49 – apresenta-se um soneto exibido como prefácio. Severiano faz ecoar para o leitor diálogo e coro da ópera Mefistofole
2.
Poema do Instinto – p. 51 – 72 - agrupa 16 poemas
cuja epígrafe emprestada de Baudelaire dá o tom dos
momentos poéticos do autor: “Ma jeunesse ne fut qu’un
ténébreux orage” – vida em tempestade
Sobre esta parte, comenta Henriqueta Lisboa: “Herança do Renascimento e influência do coetâneo, surgem alguns mitos pagãos: Níobe, Minerva, Olimpo.
São sonetos de sabor parnasiano e teor de sensualidade intensa, com algumas notações líricas. (...) Radical no seu conceito relativo à mulher, Severiano considera o eterno feminino como fonte do prazer e
encarnação do mal. (...) Em compensação, coloca, em
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extremo oposto e inacessível plinto a Virgem Maria,
símbolo ideal.” P. 8 [Isto se torna nítido e
paradigmático no poema “Anátema” exibido na terceira parte; “Livro da Contrição e da Mágoa” – Para
um mundo de Evas, uma só Virgem Maria. Há que
lembrar também que o enigma da mulher como interdito está profundamente celebrado no folclore ocidental pelo menos a partir do Hipólito de Eurípedes. Ver
Revista da Comissão Mineira de Folclore nº 30. O
ritual de vestir as meninas de anjinhos e as adolescentes de virgem nas procissões bem como de coroar
a Virgem Maria no mês de maio é costume que ainda
não está de todo abandonado.]
3.

Painéis Zoológicos - p. 73 – 86 – composto de dez
poemas onde a inspiração são símbolos eróticos louvados
em salmos “in ipsa pertransibunt omnes bestiae silvae”
– o lugar das bestas que habitam as florestas da alma -.
Interpreto que o poeta exibe, nos sonetos alexandrinos, o
macho e a fêmea ocultado pelos princípios morais da
classe dominante. “O Cágado”, “As rãs”, “O Jararacuçu”,
“A Girafa”, “O Leão”, “O Hipopótamo”, “O Sapo”, “O
Porco” e “O Hipogrifo” suprem o corpo humano do qual
não se pode falar.
No comentário de Henriqueta, a autora destaca a terceira
estrofe de “O Jararacuçu”:
Se alguém o assanha, o bicho, hirto e arfante, arma o
bote,
Esgargala-se, cresce e parte, num pinote,
Precípite, a investir, rábido, a língua no ar. [p.79]
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A sequência não é gratuita e o poeta encerra esta parte
mostrando-se no “Hipogrifo”: “Oh! como eu nesse arroubo
insofrido compreendo
Que ao estranho hipogrifo o gesto astral não custa.” P. 86
4.

Livro da Contrição e da Mágoa – p. 87 -150 – é formado
de 36 poemas cuja marca principal dos instantes poéticos
pode ser compreendida pela epígrafe de um salmo: “Altaria
tua, Domine virtutum”
Esta parte é dedicada a “Alphonsus de Guimaraens:
Dileto entre os Diletos
Eleito entre os Eleitos
Perfeito entre os Perfeitos. [p.89]
Desses 36 poemas vale destacar o enigma do “Mar” e os
monstros exibidos na “Teriofania”.
No poema Teriofania, Severiano consola:
Nas suas múltiplas metamorfoses
Assemelha-se aos ogros e aos onagros
E imita muita vez do vento as vozes
Pela noturna solidão dos agros. [p.115]
Não cuides, filha, que ele é o lobisomem
Noctambulando nos teus pesadelos:
Essa abantesma é SIMPLESMENTE um Homem
E os seus mistérios quem há de entendê-los? [p.116]
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O “Mar” é louvado no poema “Volta do Sertão”:
Ó Mar, meu grande amigo, ó Mar, meu bom parente,
Ó Mar, meu primo-irmão!
Como venho feliz, como venho contente
Para apertar-te a mão.
....
Quanto tempo eu andei pelas incultas terras,
Triste, longe de ti,
Sangrando o coração nas brenhas e nas serras
Em vez de estar aqui. [p. 119-120]
O Mar mítico é a libertação do Sertão real das Minas.

O poema “Anátema” exibe o núcleo do conflito entre a
multidão de Evas e a solitária Virgem Maria. Haja recursos
simbólicos para o contraste da sedução! O estribilho é
genial:
Bem-me-quer...mal-me-quer...
Fora, fora a Mulher!
Esse estribilho alterna após cada verso invertido:
Mal-me-quer...bem-me-quer...
Fora, fora a Mulher!
Até alcançar o impossível da Mulher que paira acima de
todas as contradições:
Vós, porém, panacrante e pantocrata
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Conculcadora de tartáreas serpes,
Refulgurante de estelares nimbos,
Esbanjadora perenal de auroras,
Lirial alviçareira de aleluias.
Eleita e pura
Santa e bendita,
Olhai lá da altura
A raça precita:
Ao femíneo rebanho
Jorrai graças de antanho:
Os passos desviai da treva
Às míseras Filhas de Eva:
(...)
E que enfim A Mulher,
Esparso mal-me-quer,
Seja simples, serena e compassiva e bela,
Sob a cerúlea umbela! [p.105]
5.

Ephialta, Ode ao Ódio, O Lidador, O Cedro Ferido,
Cântico à Vida, A Lúcifer, Hino ao Homem Venturo.
5.1.
Ephialta – p. 149 - 160
A epígrafe aos “Pesadelos” convida o leitor a entoar
hino da “oração da noite” do Breviário Romano cuja
tradução livre é “Livrai-nos Deus dos sonhos e dos
fantasmas da noite; aprisione nossos inimigos para
que nossos corpos não se poluam”. Entendido com
tal, o leitor para viver o instante poético de Severiano
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deve se colocar de joelhos numa igreja, de preferência talhada em estilo gótico, mas a que ele imagina é
um templo barroco, escolher uma nota com valor de
colcheia e manter a mesma nota – um Sol -. Seria um
salmo unitonal de uma nota só. Henriqueta se encanta com a beleza desse poema, os recursos rítmicos, a
escolha das rimas e sua alternância.
Psicanalistas, se lessem o poema, dariam tudo para
interpretá-lo como sonho bem sonhado. E se
perguntariam “Quem é o sonhador que sonha o
sonho?” – [GROTSSTEIN,James S.Quem é o sonhador
que sonha o sonho? Um estudo de presenças psíquicas.
Rio de Janeiro: Imago, 2003]
Vale conferir. Abertura da primeira estrofe do primeiro
estásimo:
Na minha infância dolorosamente
Um sonho perseguiu-me algo incoerente.
Nem acerto porque na infância a gente
Tais sonhos tem de apavorar a mente.
Segunda estrofe do primeiro estásimo:
E o absurdo sonho dolorosamente
Vinha enevoar-me o coração dormente
Sonho, visão ou pesadelo, sente
Ainda a minha alma uma aversão crescente.
Ao relembrar o quadro que presente
Tenho ante os olhos como antigamente.
Ainda o revejo com estes mesmos olhos,
Gravado nos mais íntimos refolhos.
450

E a turba cadavérica e demente
No átrio da igreja procumbir de giolhos.
Severiano entoa em nove estrofes o pavor do sonho o
aparecimento “Do pássaro importuno e intermitente/
/ Dragão, tarasca, esfinge, hidra, serpente.” E inicia a
primeira estrofe do segundo estásimo oferecendo de
presente aos psicanalistas esta prenda de joia:
Eu era orando assim, bem que inocente,
Do povo inteiro o intérprete inconsciente.
Eu era, orando dolorosamente,
Ao mesmo interno pânico obediente.
[Minha interpretação é a seguinte: somente este poema
torna-se motivo para um curso inteiro de Psicanálise e de
compreensão dos “tipos populares” como já foi comentado
na Revista da Comissão Mineira de Folclore nº 29. “O
intérprete inconsciente” é a chave. Excelente diálogo com
Fernando Pessoa.]
5.2.

Ode ao Ódio – 163 - 171

É um poema composto de 5 estrofes, nas quais o autor retrata seus incômodos de ser eternamente o que foi. Os estribilhos musicais da primeira e da quinta estrofes encerram o
sentido dessa Ode e a contração de louvar o Ódio, lembrando a ladainha de todos os santos:
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A lábiis iniquis libera nos.
A língua dolosa libera nos.
A Verbo Mendacii Libera nos. [p. 167
[Tradução literal: Dos lábios iníquos livra-nos.// Da
língua dolosa livra-nos// Da palavra mentirosa livranos. ]
O motivo dessa prece se revela na segunda estrofe:
Horrenda guela que vociferas,
Mastim ribaldo latindo ao luar,
Possuis a sanha das fulvas feras
E miasmas tredos lanças pelo ar.
Mas não podes macular
A pureza do meu lar. [p. 168]
A quinta estrofe exibirá novo estribilho: “Maldita X Bendita”
Horrenda guela má que praguejas ao luar,
Horrenda guela que praguejas
Contra meu Lar,
Maldita sejas!
Bendita sejas”
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5.3.
O Lidador – 175- 180
Lidador é poema que narra mais um momento da autobiografia de Severiano. Soa com confissão:
Anjos do céu, ouvi a minha história triste:
A quem, senão a vós, contar a minha dor?
[p.177]
5.4

O Cedro Ferido – 181 - 184
É mais um poema autobiográfico:
O raio desferiu-lhe de alto a baixo o golpe rudo
E o cedro de alto a baixo não tremeu.

Vi-o na luminosa manhã flexudo e membrudo
E disse: ó cedro, o teu destino é o meu. [p.183]
5.5

Cântico à Vida – 187 - 194
Este é um poema em que os símbolos da festa se fazem ecoar na imaginação do poeta. Parte deste poema foi empregada em relatório da Comissão Mineira
de Folclore para avaliar a 47ª Semana Mineira de Folclore.
Sinto dentro de mim cantar exuberante a
Vida!
E a primavera que a viver sem cessar me
convida![p.189]
(...)
Porque a Vida que estala e que borbulha

453

É a minha alma a exultar que de viver se
orgulha! [p.190]
(...)
Tudo o que tem voz e canta
Tudo o que tem asas e sobe,
Toda a fremente fúria sacrossanta
Que as nossas febres de infinito exprima e
englobe,
Todos os fogos acendendo faros
E as espirais das incensórias piras
E nos páramos todas as girândolas
Varando as metas doa azuis preclaros
E o dedilhar das harpas e das liras,
Oboés, businas, atambores, trompas
No frenesi das báquicas farândolas,
As procissões, as danças, os cortejos,
Os bandos de Arlequins com guisos e sanfonas
Todas as notas, todas as gamas, todas as
pompas
E pelo pampa o galopar das amazonas,
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As sinfonias, os barulhos, os festejos,
As feiras e as quermesses,
Os multicores carnavais,
Todos os bacorejos,
Os alvoroços e as sofreguidões
Gritos e preces
Medievais
E os haustos plenos pelas amplidões,
Tudo dentro estremece e trepida
No ascensional marulho intérmino da Vida!
[p.191]

5.4

A Lúcifer – 195 - 204
Lúcifer é o Mal Perfeito: é o sentido da epígrafe em latim.
O poema revela que todos os Bons do Bem contemplarão
eternamente O Mal do Bem Feito – Lúcifer – O Mal Consciente.
Severiano faz desfilar diante de Lúcifer todas as hierarquias das esferas celestes, plenas de imaginário teológico e da religiosidade popular. Vale guardar estes versos
paradigmáticos:
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Salomão e os Reis, entrecambiando rútilas
Com Gaspar, Melchior e Baltasar auréolas,
Ver-te-ão! [p.203]
Tanto é linda construção poética quanto a imagem de folias
de reis que evoca.
Este poema contrasta com o do (padre ex) Antônio Torres;
Vós todos que sofreis, depressa, vinde,
Reunamos todos ao martírio
Que nos crucia, ergamos em delírio
Um sarcástico brinde!...
[João Dornas Filho: “introdução” à obra de Antônio
Torres: Verdades Indiscretas. 4.ed. Belo Horizonte:
Itatiaia, 1955]
Temos o contraste da fundação do imaginário de quem viveu
os primeiros anos em Mariana, Ouro Preto e São Del Rei e
aspira a fuga do Sertão, e outro que viveu em Diamantina.
Antônio Torres, irmanado em “Baco suburbano”.
5.5
Hino ao Homem Venturo -205 - 216
Hino ao Homem Venturo é poema que encerra Mistérios.
Severiano o faz preceder de versos do canto II da Ilíada em
grego original cuja tradução é oferecida pelo professor Lourenço, no Glossário: “Não vamos reinar assim, todos, nós os
Acaios, aqui; não é boa a chefia multiplicada; seja um chefe
só; um rei só, a quem o astuto filho de Cronos tenha dado o
ceptro e as leis, para que reine”. P. 44. Em seguida, Severiano
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reserva duas páginas de pensamentos de autores alternando
Dante, Virgílio, Pascal, Ernest Hello, e bíblicos: Esdras, Isaias,
Ezequiel e Apocalipse.
Hino ao “Homem Venturo” é profético e se contrapõe a
“Ephialta”, o sonho com assombrações. Desse poema fizeram-se os seguintes comentários no Editorial da Revista da
Comissão Mineira de Folclore nº 29:
“Hino ao Homem Venturo”. Interpreto este poema como anúncio de um Estado futuro de Justiça. Diferentemente de leitura
unitonal, a declamação desse poema exige habilidades de
soprano ou tenor 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 [p.211]

E conclui no mesmo poema:
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.
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Lento e subtil amálgama de lírios e rosas
Estilizando, ó jovem Chefe, o teu brasão. [p.
215-216]

Se eu esperar-te predizer-te pude
Deixa que eu seja o precursor que te saúde [p. 216]

Destaque para o movimento do folclore: Mistérios de
Severiano é exemplo de como uma obra poética de literatura
pode ser lida com proveito para o movimento dos folcloristas.
Pode-se imaginar instantes poéticos contrastando a
“Teoriofania” segundo a multiplicidade das formas de ser o
viver em Minas Gerais. A procura de ser em Severiano o faz
encontrar-se com o imaginário religioso ilustrado. Vale
perguntar: o que assombra os sonhos do garimpeiro, do
fazendeiro, do herdeiro da escravidão, do professor de
primeiras letras, do comerciante, do industrial, do tropeiro,
do artista de circo, do padre missionário?
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21. Sebastião Geraldo Breguêz

Inativos
1. Agueda Moraes Carvalhaes e Kallás
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2. Alice Inês de Oliveira e Silva - alice_ufv@yahoo.com.br
3. Everton de Paula
4. Lázaro Barreto
5. Lúcia Tânia Augusto
6. Fani Martins
7. Maria de Lourdes C. Dias Reis
8. Maria do Carmo Tafuri Paniago
9. Maria José Colares
10.
Milene Coutinho Maurício
11.
Tanya Pitanguy de Paula
12.
Tadeu Martins Soares
13.
Vinicius Raimundo Peçanha

Ativos
1. Ana Paula Lacerda e Silva
Belo Horizonte – MG
2. Antônio de Oliveira Mello
Rua Olavo Amorim - 162
38701-122 - Patos de Minas – MG
3. Antônio de Paiva Moura
Rua Amapá, 336 - Aptº. 201 - Serra
30240-060 - Belo Horizonte – MG
Apmoura1@hotmail.com.br
4. Antônio Henrique Weitzel
Rua Santo Antônio 786 Apto: 1204 – Bloco A: Apto: 1204
–
36015-001- Centro - Juiz de Fora – MG
5. Carlos Augusto de Farias
Rua Itambé do Mato Dentro, 660 – Serrano
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30 882-670 – Belo Horizonte – MG
6. Carlos Ceza de Carvalho
Rua Cinco. nº 480 Bairro Vila Jadete,
Januária-MG, CEP. 39480-000
7. Carlos Felipe de Melo Marques Horta
Rua Faustino Cardoso, 71 - Glória
30870-280 - Belo Horizonte – MG
8. Clara Selma Muniz Ribeiro
Endereço: Rua Jamaica, 244
9. Daniel Silva Porto
BH/MG
10. Daniel de Lima Magalhães
Av. João Pinheiro, 85 ap. 1301 B – Centro
30.130-180 – Belo Horizonte, MG
danieldelimamagalhaes@gmail.com
11. Danielle Gomes de Freitas
Rua José Rodrigues Pereira, 210, AP. 801 B – Estoril
30455-640 – Belo Horizonte – MG
12. Deolinda Alice dos Santos
Rua Amarantina, 58 – Vila Aparecida
35400-000 – Ouro Preto – MG
deofolk@yahoo.com
13. Edileila Maria Leite Portes
Rua Afonso Pena nº 1916 – Bairro Esplanada
CEP 35010-000 – Governador Valadares – MG
14. Edméia da Conceição de Faria de Oliveira
Rua Sergipe, 85 kap. 1904 – Funcionários
30 130-170 – Belo Horizonte – MG
15. Edimilson Almeida Pereira
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Av. Senhor dos Passos, 2492, Lote 11 B Condomínio
Colinas do Imperador Dom Pedro CEP 36037-490 – Juiz de
Fora – MG
16. Elieth Amélia de Sousa
Rua Campanha, 91 – Carmo
30310-770 – Belo Horizonte – MG
17. Erildo Antônio de Jesus Nascimento
Praça Dom Joaquim, 48 – Centro
39.100-000 – Diamantina MG
18. Frei Francisco Henricus van der Poel OFM
Praça São Francisco das Chagas 195 a - Carlos Prates
30180-001 - Belo Horizonte – MG
19. Gibran Muller Carvalho Lage - colaborador
Rua Joao de Sa 551 conj Cristina – Sta Luzia –
20. Gustavo Pereira Côrtes
Rua Cel. Jairo Pereira, 254, AP. 101 – Palmares
31160-560 – Belo Horizonte – MG
21. Ione Amaral Cruz
Rua João Batista Alves, 26 – Promissão –
CEP: 33.400-000 – Lagoa Santa MG
22. Ivany Chagas Coutinho
Av. José Oswaldo Araújo, 88 – São Bento
30350-680 – Belo Horizonte – MG
23. José Moreira de Souza
Rua Pires da Mota, 202 – Madre Gertrudes
30512-760 - Belo Horizonte – MG
24. João Naves de Melo
Av. Brasiliano Braz, 159
39300-000 - São Francisco – MG
25. Josélio Socorro Teixeira
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Rua Altamir Correa de Faria, 73 “E”, Bairro Nova York,
Venda Nova – BH - MG Cep 31650-420 Brasil
26. Juliana Aparecida Garcia Correa
Rua João Gualberto Filho, 1130 – Sagrada Família
31035-570 – Belo Horizonte – MG
27. Katia Kupertino
Rua 14 Bis, 55 ap 12 – Conj. Santos Dumont – Carlos
Prates
30720-050 – Belo Horizonte – MG
28. Leonardo Lucas Pereira (Frei)
Praça São Francisco das Chagas 195 a - Carlos Prates
30180-001 - Belo Horizonte – MG
29. Luís Carlos Mendes Santiago
Av Cassiano Mendes, 53
39.970-000 - Pedra Azul – MG
30. Luiz Fernando Vieira Trópia
Rua Ângelo Rabelo 206 ap 02 - Santa Tereza
31010-190 - Belo Horizonte – MG
31. Marcio Almeida
Rua Américo Leite, 130 – Centro CEP 35540-000 –
Oliveira MG
32. Maria Agripina Neves
Rua Antônio Guimarães de Oliveira, 66 – Vila Pereira
35400-000 – Ouro Preto – MG
33. Maria José de Souza - Tita
Rua Platina nº 38 - Bairro Marçal Santos
37 701 395- Poços de Caldas – MG
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34. Maria das Mercês Bonfim Ambrosio
Avenida Cristiano Machado, 1400/208 - Cidade Nova –
Belo Horizonte/MG CEP: Belo Horizonte
35. Madalena Maria Diniz Bastos
Rua Hervália, Nº 105, Bairro Caiçara,
Belo Horizonte CEP 31 230 050
36. Marco Antonio de Melo Rodrigues - Marco Llobus
Santa Luzia – MG
37. Míriam Stella Blonski
Rua Henriqueta Rubim,57– Centro
35935 - 000- São Gonçalo do Rio Abaixo – MG
38. Moacyr Costa Ferreira
Caixa Postal, 115 CEP 37800-000 - Guaxupé – MG
39. Neide Silva Reis
Praça Emílio Vasconcelos, 156 – Centro
CEP 35706-000 – Baldim – MG
40. Oswaldo Giovanini Júnior
Avenida Campos Sales, 417/203 - Bessa
58035-000 – João Pessoa – Paraíba
41. Raimundo Nonato de Miranda Chaves
Av. dos Bandeirantes, 751/401 Sion
30315-000 – Belo Horizonte – MG
42. Ricardo Evangelista
R. Princesa Isabel, 534 c1. Copacabana. Cep 31540510 BH/MG
43. Romeu Sabará da Silva
Rua Georgia, 85 - Bloco 84 - aptº. 301 - Estrela Dalva
30575-040 – Belo Horizonte - MG
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44. Ros’elles Magalhães Felício
Rua José Teixera Batos, 178- Centro –
CEP: 39480-000 Januária (MG)
45.
Sebastião Rocha
Rua Paraisópolis, 80 - Santa Teresa
31010-330 - Belo Horizonte – MG
46.
Ulisses Passarelli
Rua Henrique Benef3enati, 415 – Caieira
36300-000 – São João Del Rei – MG
47.
Vanessa Lorena Anastácio
Rua Camilo Prates, 737, apto 701, bairro União –
CEP 31170-490 - Belo Horizonte. MG
48. Vinicius Andre Diniz Moreira
R. Camilo Prates 737/701 Bairro Uniao cep: 31170-490 BH/MG
49.
Zanoni Eustáquio Roque Neves
Rua Rua Des. Alfredo Albuquerque - nº 49 apto 01
30330-250 - Belo Horizonte – MG

Novos membros que tomaram posse em 22 de
agoto de 2017
1. Adenizo Pereira Argueles – Mestre Linguinha
2. Alba Valéria Freitas Dutra
3. Débora Maria Salgado Grossi
4. Elidia do Rosário Braz
5. Elizabeth Orestina dos Santos Nacimento
6. Fabiane Ribeiro dos Santos
7. Fernanda Abbatepietro Nonvaes
8. Fernando Magela Fabrini
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9. Jacyara Edwiges Rosa de Araújo
10.

Josélio Socorro Teixeira

11.

Laís Moreira Fernandino

12.

Vanessa Lorena Anastácio

13.

Marcus Vinícius Martins da Costa

14.

Mariângela Diniz

15.

Mauro Guimarães Werkema

16.

Norberto Fernandes Damasceno – Mestre Beto
Onça

17.

Norberto Santos de Souza – Mestre Thibau

18.

Rafael Silva da Cruz

19.

Thiago Araújo

20.

Wander José da Conceição
Sócios fundadores

28

Sócios efetivos ativos

67

Sócios efetivos falecidos

21

Sócios efetivos inativos

13

Total de sócios ................ 129
Quadro organizado por Antonio de Paiva Moura, Elieth
Amélia de Sousa e José Moreira de Souza

467

Comissão Mineira de Folclore
Fundada no dia 19 de Fevereiro de 1948
Presidente de Honra - Domingos Diniz
Gestão 2018 - 2020
Presidente - Míriam Stella Blonski
Vice-Presidente - Fabiane Ribeiro Santos
Secretário - Marcus Vinícius Martins da Costa
Tesoureiro - Elieth Amélia de Sousa

Conselho Fiscal
Antônio de Paiva Moura
José Moreira de Souza
Raimundo Nonato de Miranda Chaves

Comissão Mineira de Folclore:
Centro de Celebração de Minas
Sede Social: 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
Sede Fiscal: Endereço para correspondência:
Rua Pires da Mota - 202 - Madre Gertrudes
30512-760 – Belo Horizonte – MG
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