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Editorial

XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE
FOLCLORE
Apesar da crise recessiva que vive o nosso país, graças a
Deus ainda sobra tempo para o exercício da esperança.
Este congresso representa a nossa capacidade de sobreviver
e de superar dificuldades que envolvem, no momento, a comunidade cultural folclórica brasileira.
Criada em 1947 no seio do Instituto Brasileiro de Ciência e
Cultura (IBECC) - Comissão Nacional da Unesco, a Comissão
Nacional de Folclore bem traduz o ideário da Unesco no sentido de ressaltar os valores da cultura dos diversos povos
que enriquecem a vida planetária. Ocupando um lugar de
destaque na história do folclore brasileiro, parece tocada pelo
mito de Sísifo. Existe e continuará existindo apesar de tudo,
trabalha apesar de tudo, cria apesar de tudo, resiste apesar
de tudo, momentos favoráveis e desfavoráveis persegue-a
ao longo de sua existência, dando-nos a impressão de que
ela é dotada de sete fôlegos. Cada Congresso, cada seminário, cada encontro, é como se fosse um renascimento. Os
espinhos da caminhada ferem os pés e a alma, muitas vezes
bate o desânimo, mas resistimos heroicamente, fazendo hoje
o que não pudemos realizar ontem.
A resistência desta brava instituição repousa nos seus valores intrínsecos, testado estoicamente, em sua longa trajetória com um autêntico exemplo de cultura surgente.
5

A criação da Comissão Nacional de Folclore, colegas
folcloristas, atendeu mesmo de forma tardia os apelos da
Semana de Arte Moderna de 1922, momento tão importante
para os destinos de nossa modernidade literária, artística e
científica e, consequentemente imaterial, cuja afirmação representa em nosso país a maioridade desses respectivos estudos, que ultrapassam os estágios dos simples apelos
amadorísticos ou das tendências empíricas, caracterizado pelo
simplismo ou pela superficialidade que não convence. Entre
os muitos apelos, registro o do Mestre Luís da Câmara Cascudo
em suas palestras e conferências em várias partes do país:
“não temos no Brasil uma coisa que reúna os malucos que
amam o folclore, é um elemento negativo e afastador de qualquer possibilidade de realização sistemática e geral. A
consequência é ouvirmos o folclore como palavra pejorativa
e vulgarmente insultuosa”.
Podemos considerar a implantação da Comissão Nacional e
a criação das comissões estaduais de folclore como um autêntico movimento pós-modernista ainda não esgotado graças a disseminação de novos métodos de coleta e análise.
Somados ao aperfeiçoamento dos fatos folclóricos, mediante suas transformações e dinâmica, envolto em contexto
massificado apoiado em políticas públicas equivocadas, num
país com matrizes medievais sem nunca ter vivido a Idade
média, as quais precisam ser preservadas e respeitadas no
país da maior diversidade cultural do planeta.
A Comissão Nacional de Folclore vem realizando ao longo do
tempo diversos congressos e seminários considerados
marcantes, de alto nível, ao qual pretendemos realizar na dinâmica capital do Estado de Alagoas, terra do grande estudioso do folclore brasileiro o alagoano, Theotônio Villela
Brandão, mais conhecido como Theo Brandão (1907-1981)
6

autor do clássico “Folguedos Natalinos de Alagoas”, dentre
outras obras importantes conhecidas pelos estudiosos do
Brasil.
A realização é da Comissão Alagoana de Folclore, presidida
pelo jovem folclorista Olegário Venceslau, com apoio da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió, Secretaria de
Cultura do Estado de Alagoas, Universidade Tiradentes-UNIT
e Universidade Federal de Alagoas-UFAL.
A temática versará sobre Folguedos Populares,
Tradicionalidade e Dinâmica, quando na oportunidade os pesquisadores das comissões estaduais de folclore apresentarão seus relatos em relação aos seus respectivos estados
para que possamos compreender a dinâmica nos diversos
contextos sociais do Brasil, num dos momentos em que os
bens culturais das elites e os tradicionais, que mantinham
certa autonomia, estão subordinados a lógica mercantil, convertidos em espetáculos de entretenimento e ganância. Em
decorrência, aumenta o incentivo às apropriações individuais ou coletivas dos bens imateriais e seus símbolos, por uma
sociedade consumista, restando pouco espaço para as atividades tradicionais não lucrativas, que contribuem para o conhecimento e o fortalecimento do Brasil real.
Esta é a grande preocupação da comissão Nacional de Folclore, porque o Brasil, mormente o Nordeste, merecem uma
atenção especial por possuírem um riquíssimo acervo cultural onde brancos, negros, indígenas, mestiços e mulatos realizaram e continuam realizando as mais inteligentes criações
e recriações, nas mais variadas formas de expressar o fazer,
o viver e o sentir do povo, herdados pela tradição, na lenta
caminhada dos séculos.
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Todos esses elementos coreografados, integrados ou modificados ligados ao cotidiano, constituem-se pela
tradicionalidade. dinamicidade, aceitação coletiva e funcionalidade a riqueza cultural do Brasil.
Sabemos colegas folclorista, que a tarefa é árdua, mas, laboriosa, e quanto ainda resta percorrer, principalmente no campo sociocultural e educacional, sobretudo porque em nosso
país, infelizmente não existe uma consolidada e inteligente
política cultural para o Folclore e seus bens imateriais, com
mecanismos necessários á preservação e revitalização do
patrimônio imaterial brasileiro.
A Comissão Nacional de Folclore agradece a todas as instituições alagoanas envolvidas, sensíveis aos apelos dos colegas no citado Estado, possibilitando a realização deste congresso que muito contribuirá para a comunidade local e nacional, tomando conhecimento das atividades desenvolvidas
nos demais estados, mormente no que concerne a temática
do congresso: Folguedos Populares, Tradicionalidade e Dinâmica.

Cidade do Natal, 30 de julho de 2019.
Prof. Severino Vicente.
Presidente da Comissão Nacional de Folclore.
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Editorial
Comissão Mineira de Folclore
XVII Congresso Brasileiro de Folclore
Autos e Folguedos são representações de caráter popular,
que possuem em comum a forma teatral, bailados e cantos.
Ambos possuem origem religiosa e raízes culturais dos povos que formaram a cultura brasileira (africanos, portugueses e indígenas), entretanto seu caráter principal é lúdico, é
o divertimento.
No Brasil, as mais antigas menções informam que os autos
eram cantados à porta das igrejas,em louvor a Nossa Senhora do Rosário (dirigido por escravos ou libertos.)
Fui testemunha, certa ocasião, de uma apresentação dessas,
à porta da Igreja do Rosário, na cidade de São Gonçalo do
Rio Abaixo, Minas Gerais. Os dançantes, vestidos à caráter,
com roupas nas cores azul e branco, com fitas coloridas no
boné,carregavam consigo pandeiros e tambores,tocando e
cantando, acompanhando com passos cadenciados de ritual.
Formaram-se na frente e foram entrando pelo corredor, até
chegar ao altar-mór, onde depositaram um estandarte. Em
seguida foram se retirando, sem dar as costas. Cada um dos
dançantes fazia uma espécie de reverência e ocupava seu
9

lugar no cortejo. Os fiéis, dentro da igreja, não conversavam,
apenas acompanhavam o grupo num silêncio ao mesmo tempo respeitoso e reverente.

Com o objetivo de discutir e buscar cada vez mais a compreensão dos temas mencionados acima, e de outros mais do
saber popular, será realizado, no período de 02 a 05 de outubro do corrente ano, em Alagoas, o XVII Congresso Brasileiro
de Folclore, sob o título de “Folguedos Populares:
tradicionalidade e dinâmica”. Sem dúvida, uma feliz iniciativa da Comissão Nacional de Folclore, reunindo as diversas
Comissões Estaduais, estudiosos e pesquisadores, que lá se
concentrarão. A CMFL estará presente, levando uma amostra do que aqui se faz. Com certeza, um evento que não se
pode perder.

A edição da Revista da Comissão Mineira de Folclore - edição n 33 - celebra a oportunidade de nos ver reunidos em
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torno desse e de outros temas que nos convocam à compreensão de nosso saber viver no Brasil e sua diversidade.

Esta Revista foi preparada especialmente para apreciação
dos folcloristas que se reunirão na cidade de Maceió no presente ano.
Míriam Stella Blonski
Presidenta da Comissão Mineira de Folclore

11

12

O Movimento dos Folcloristas
e a Dádiva
José Moreira de Souza
A marca dos folcloristas tem incomodado a muitos que estão
plenamente obedientes à Divisão do Trabalho Social e mais
ainda aos que obedecem cegamente à Divisão Social do Trabalho, ou seja a todos aqueles que se dedicam a estudar o
que se chama, nos dias atuais de “Cultura Imaterial” e exigem remuneração pela sua inserção nessa “Sociedade Burocrática de Consumo Dirigido”.
Marcel Maus é um dos patronos da doutrina da Dádiva no
interior da Divisão do Trabalho. Esse autor busca os móveis
de consolidação das relações de mercado nas “formas elementares das trocas” em continuidade às “formas elementares da vida religiosa” elaborada pelo seu tio, Emile Durkheim.
Sua obra há de inspirar a relação de continuidade e ruptura
entre “Trocas Tradicionais e Mercado Moderno” e as reflexões sobre o “Enigma do Dom’, o “Sistema da Dádiva” e “O
Presente do Fazedor de Machados”.
Será o movimento dos folcloristas – esses seres movidos a
paixão – que irão colocar em evidência a dádiva resistente
ao mercado e às imposições sem esquecer o sistema
básico de subsistência do qual derivam as trocas e as
imposições.
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O mineiro Basílio de Magalhães é um dos que explicitam
conscientemente essa realidade, ao concluir O Café na
História, no Folclore e nas Belas Artes. [SP, 1939]

O meu escrito é em português... E lucubrou-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...

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 inte14

lectual 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”.
É apenas um exemplo entre centenas, talvez, de milhares de
pessoas que aderiram ao movimento dos folcloristas no Brasil.
Nosso desafio é compreender o Povo que somos e nosso saber
enquanto Povo. É oportuno e se encontra na contramão dos governos e isto advém de longa trajetória. Se não, vejamos.
Qualquer que seja a formação social, as pessoas devem cuidar
da própria subsistência nas mais variadas opções ou determinações. Temos exemplos nas comunidades indígenas isoladas amerabas como queria Câmara Cascudo -; temos também algumas poucas comunidades quilombolas que também vivem exclusivamente de cuidar da própria subsistência; temos, em seguida, as comunidades híbridas que exibem, de um lado a
autossuficiência quanto ao mercado mas que geram excedentes
para promover trocas e acumulação. Temos, finalmente, comunidades dependentes em alta, média ou baixa relação com a
subsistência dependente das trocas.
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Há que supor, nessa hierarquia, de um lado, a comunidade plenamente submissa à condição de subsistência e, de outro, a comunidade plenamente submissa à geração de mercadorias para
as trocas. Nessa segunda alternativa, a subsistência depende do
Mercado.

Para complicar, surge, muito antes do Mercado, um agente que
submete as comunidades de subsistência a produzir excedentes que não se destinam à troca, mas à possibilidade de viver em
paz.
Há que se postular: No princípio, houve a comunidade de subsistência que, ao gerar algum excedente criou a festa de todos
para todos. Surgiu a Dádiva. A forma de apossar do excedente
favoreceu o sistema do Tributo, imposição de abrir mão do excedente; e a troca, Sistema do Mercado, forma de o sistema de
subsistência tornar-se dependente das trocas.
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Interessa-nos compreender o Sistema da Dádiva, tal como vigora no interior dos Estados Nacionais e à qual todos os que aderem ao movimento dos folcloristas estão submissos.
Em primeiro lugar, toda e qualquer pessoa para doar algo, já terá
a subsistência garantida. Tudo que exceder à subsistência, ou
será trocado, ou será objeto de imposição = imposto/tributo.
Sobra a alternativa de doar o excedente.
Ora a subsistência no interior dos Estados Nacionais não é determinada pela submissão ao Sistema de Subsistência. Será o
excedente das trocas, gerido pelo Sistema do Mercado, ou o
excedente retirado do Sistema do Estado que determinam a
existência de pessoas que podem doar o próprio excedente.
Está aí o maior desafio para o Movimento dos Folcloristas: tornar
autônomo o sistema da Dádiva e explicitar os Sistemas de Produção e Extração de Excedente.
Uma possível conclusão:
O movimento dos folcloristas não foi desqualificado em razão
de contrariar os preceitos acadêmicos. Pelo contrário, a
desqualificação se deve ao fato de os folcloristas imporem coações às determinações dos Sistemas de Extração do Excedente.
Fica a pergunta:
Algum folclorista se enriqueceu por se dedicar ao estudo do
saber viver do povo que é sem necessitar de subsistir enquanto
folcloristas?
Vale a pena comparar as horas de doação de nossas atividades,
sempre não remuneradas e em favor do bem público, com as
prescrições dos códigos de ética das profissões regulamentadas. Eis: “Não cobrar pelo trabalho preços que aviltem o mercado profissional!???!!!”
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XVII Congresso Brasileiro de Folclore –
Maceió – Alagoas, 03 a 05 de outubro de
2019
José Moreira de Souza
O XVII Congresso Brasileiro de Folclore, enfim, acontecerá
na cidade de Maceió, graças ao empenho da Comissão Nacional de Folclore e à Comissão Alagoana de Folclore.
Estamos diante dos muitos caminhos para conversar sobre o
Folclore.
Nesta seção, vale a pena comentar algumas obras recentes
sobre o movimento do folclore no Brasil, em louvor aos setenta e dois anos de fundação da Comissão Nacional de Folclore e os 71 anos de criação da maioria das Subcomissões
Regionais de Folclore.
Antes de nos adentrarmos no tema, considero relevante fixar
alguns pensamentos.
O primeiro se refere à expansão da Europa para as periferias
do mundo.
Heródoto:
No reinado de Átis, filho de Manés, toda a Lídia se viu
flagelada pela fome, suportada com paciência duran19

te algum tempo. Vendo, porém, que a situação não
melhorava, o povo começou a procurar um remédio
para minorá-la, cada um imaginando-o de uma maneira. Nessa ocasião foram inventados os dados, o jogo
da pela e todas as outras espécies de jogos, exceto o
das damas, do qual os Lídios não se consideram os
autores. Vejamos o uso que os habitantes fizeram de
tais invenções para enganar a fome cada vez mais
premente. Jogavam alternadamente durante um dia
inteiro, a fim de distrair a vontade de comer, e no dia
seguinte comiam e não jogavam. Assim continuaram
pelo espaço de oito anos, mas o mal em vez de atenuar-se, mais se agravava. O rei, então, dividiu os Lídios
em dois grupos e mandou-os tirar a sorte; um deveria
permanecer e o outro retirar-se do país. (...)
Banidos da pátria, os lídios dirigiram-se primeiramente para Esmirna. [Heródoto: Historia.p. 57-58]

O segundo vai direto ao tema: Um projeto para o Brasil.
José Bonifácio:
O mal está feito, senhores, mas não o aumentemos
cada vez mais; ainda é tempo de emendar a mão.
[p.63]
Como o Brasil começa a civilizar-se no século XIX deve
chamar a acolher todos os estrangeiros que lhes podem servir de mestres nos ramos da instrução, e economia pública; deve não querer ser original, mas imitador, por ora, apropriando-se das outras nações o que
20

convém melhor à sua situação política, e física. Deve
olhar para trás, para encher o vazio, que tem desde o
ponto de que saiu, até o ponto atual das outras nações, enchendo a série intermédia com brevidade, mas
com prudência. [ José Bonifácio: Projetos para o Brasil. P. 173]
O Jequitinhonha, 1869.
Supliquemos aos Estados Unidos que nos aceitem por
colônia. Os Yankees que venham nos ensinar o A.B.C.
do governo.
Estados Unidos do Brasil
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, decretada e promulgada pelo Congresso Nacional
Constituinte, em 24/02/1891.
Nós, os Representantes do Povo Brazileiro, reunidos em Congresso Constituinte, para organizar um
regimen livre e democratico, estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRAZIL
(...)
18 de dezembro de 1935
Nós, Presidentes e Secretários da Câmara dos Deputados
e Senado Federal, promulgamos e mandamos publicar,
na forma do § 3o do art. 178 da Constituição da Republica
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dos Estados Unidos do Brasil, as emendas ns. 1, 2 e 3 a
essa Constituição: Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em
Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático, que assegure á Nação a unidade, a
liberdade, a justiça e o bem estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
(...)

18 de setembro de 1946
Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos sob
a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte para
organizar o regime democrático, decretamos a seguinte
Constituição dos Estados Unidos do Brasil.
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1946, 125° da Independência e 58° da República.

Enquanto isto gera-se o movimento dos folcloristas
pelo Brasil afora
Há sempre intenção de situar os “pais fundadores”. Isto se
dá sempre por “livre associação” que estabelecerá sempre
relatos consistentes. No caso do movimento dos folcloristas,
louva-se Sílvio Romero, Amadeu Amaral, Cornélio Pires. Há,
porém, antecedentes. No caso de Minas Gerais, esses antecedentes podem ser datados no interior do movimento que
ensejou a “Revolução Liberal de 1842” cuja meta se resume
em “conhecer para modernizar” inspirado no projeto liberal
de Teófilo Ottoni.
22

Em meio ao romantismo há um Almeida Garret estimulando
um português brasileiro incorporado na obra Maricota e o
Padre Chico de João Salomé Queiroga publicada em 1871.
Quem quiser recuar mais, encontrará referência ao Dicionário da Língua Brasileira (Ouro Preto, 1832-1833) de autoria
de Luís Maria da Silva Pinto.
A partir do século vinte, os aventureiros imaginam uma sociedade que congregue os estudiosos de Folclore.
1921. Amadeu Amaral cria Sociedade de Estudos Paulistas
1925. Amadeu Amaral ensaia tentativa de convencer a Academia Brasileira de Letras a inserir a coordenação de um programa de estudos nessa área. Cria a Sociedade Demológica.
1936. Surge a Sociedade de Etnografia e Folclore.
1941. Arthur Ramos funda a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia.
1941. Câmara Cascudo cria a Sociedade Brasileira de Folclore.
1942. Basílio de Magalhães insinua a criação de um Instituto
Brasileiro de Folclore.
Eis o que afirma o autor a propósito:
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 grêmio, que se dedique especialmente ao culto do
23

tradicionalismo nacional? Por que não imitaremos,
nisso, o exemplo de outros países adiantados do nosso continente? [p.149 O Folclore no Brasil]
“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. O Folclore no
Brasil)

Sobre esse assunto, comenta Lindolfo Gomes em prefácio aos
Contos populares do Brasil [terceira edição, 1948, primeira
1918]:
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.
24

1942. Derval de Castro cria a Sociedade Goiana de Folclore
1946. Guilherme dos Santos Neves cria no Espírito Santo a
Academia Capixaba de Folclore, no interior da Academia Espírito-Santense de Letras
1947 – Comissão Nacional de Folclore
Após inúmeros ensaios, eis que, em 19 de dezembro de 1947,
surge a Comissão Nacional de Folclore no interior do I.B.E.C.C.
no Ministério de Relações Exteriores em resposta à convocação da UNESCO.
Há que lembrar que não era a maior prioridade da
UNESCO,mas uma de suas recomendações em prol de uma
paz duradoura. Vilhena informa: “Embora fosse a ‘nona comissão permanente’, a de folclore foi a primeira a constituirse e, tudo leva crer, a mais ativa”. [Luís Rodolfo Vilhena. P.
93]
Criada a Comissão Nacional de Folclore em atenção aos apelos da UNESCO, vale lembrar que este órgão enfatiza também e, com maior prioridade o “desenvolvimento” das sociedades.
A Carta da ONU prescreve no artigo 55:
Artigo 55 Com o fim de criar condições de estabilidade e bem estar, necessárias às relações pacíficas e
amistosas entre as Nações, baseadas no respeito ao
princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a.
níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições
de progresso e desenvolvimento econômico e social;
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b. a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter cultural e educacional; e c. o respeito universal e efetivo raça, sexo, língua ou religião.
FEITA na cidade de São Francisco aos vinte e seis
dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta e cinco.
16 de novembro de 1945
Convenção que constitui a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - 1945
Os Governos dos Estados-parte da presente Convenção, em nome dos seus povos, declaram:
Que, como as guerras nascem no espírito dos homens,
é no espírito dos homens que devem ser erguidas as
defesas da paz; Que o desconhecimento recíproco dos
povos tem sido sempre, através da história, causa da
desconfiança entre as nações, daí resultando que as
disputas internacionais tenham, na maior parte dos
casos, degenerado em guerra; Que a grande e terrível
guerra agora terminada se tornou possível pela negação do ideal democrático de dignidade, igualdade e
respeito pela pessoa humana e pela proclamação, em
vez dele e mediante a exploração da ignorância e do
preconceito, do dogma da desigualdade das raças e
dos homens; Que a difusão da cultura e a educação
da humanidade para a justiça, a liberdade e a paz são
indispensáveis à dignidade humana e constituem um
dever sagrado que todas as nações devem cumprir com
espírito de assistência mútua; Que uma paz fundada
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exclusivamente sobre acordos políticos e econômicos,
celebrados entre governos, não conseguirá assegurar
a adesão unânime, duradoura e sincera de todos os
povos e, por conseguinte, para que a paz subsista deverá assentar na solidariedade intelectual e moral da
humanidade. Por estes motivos, os Estados Contratantes, decididos a assegurar a todos os homens o pleno e igual acesso à educação, a procura sem restrições da verdade objectiva e a livre troca de ideias e
de conhecimentos, concordam e decidem promover o
desenvolvimento e a multiplicação dos meios de comunicação entre os seus povos e o emprego desses
meios com o fim de fomentar a compreensão mútua
e o conhecimento mais preciso e mais verdadeiro dos
respectivos costumes. E por isso criam, pela presente
Convenção, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura, a fim de realizar gradualmente, mediante a cooperação das nações do Mundo nos domínios da educação, da ciência e da cultura,
os objectivos de paz internacional e bem-estar comum
da humanidade, que presidiram à criação da Organização das Nações Unidas e que a respectiva Carta proclama.

Atraso, progresso e modernização
Nisso, aparece o movimento de Modernização das Sociedades Tradicionais focado nos “Países Subdesenvolvidos” e da
Tradição, Família e Propriedade!!!
Todos esses movimentos em profunda contradição impactam
na formação das ciências sociais no Brasil. Brasil, terra de
contrastes; Os dois brasis; bandeirantes e pioneiros; os países
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subdesenvolvidos; são exemplos de uma literatura de doutrinação de nosso atraso. Modernização das sociedades tradicionais torna-se palavra de ordem. “Aliança para o progresso” é a síntese.
O empenho dos pesquisadores do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular surge providencialmente, no final dos
anos 80 do século passado para recuperar o trabalho do Movimento dos Folcloristas em meio ao fogo cruzado das estratégias de desenvolvimento econômico que não se compreendia como Desenvolvimento Humano. Há uma ótima curiosidade: o trabalho foi interrompido com a chegada de um governo que lamentava em seu discurso o atraso do Brasil e a
necessidade urgente de “modernização”. “Nossa indústria
produz carroças”!
Contudo, desse esforço coordenado pela professora doutora
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e que participaram Silvana Miceli Araújo, Marina de Mello e Souza e Myriam
Moraes Lins de Barros surgiu toda uma linha de pesquisa
que se disseminou pelos mais variados centros de estudos
do Brasil. A atenção para o movimento dos folcloristas na
consolidação das Ciências Sociais no Brasil.
A obra Projeto e Missão, o movimento folclórico brasileiro –
1947 – 1964 tornou-se algo como “As regras do método sociológico”, “Discurso do Método” acompanhando todas as que
fundam uma tradição.
Projeto e Missão determinou plano de redação de teses de
mestrado, doutorado e monografias de graduação nos mais
variados centros de estudos do Brasil e, bela curiosidade,
nas mais diferentes especialidades da divisão do trabalho
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acadêmico: Antropologia, Sociologia, Letras, Políticas públicas, História Social, História Cultural.
Em seguida são apresentadas algumas dessas obras com
rápido resumo das respectivas abordagens

As férteis sementes de Luis Adolfo Vilhena
A obra, Projeto e Missão, chegou em nossas mãos, providencialmente, quando a Comissão Mineira de Folclore promoveu
o primeiro curso de pós-graduação lato sensu em Folclore e
Cultura Popular em parceria com as, então, Faculdades Integradas Newton Paiva Ferreira.
O percurso do autor e a ênfase à busca de institucionalização,
de um lado, e à “constituição de uma ciência social brasileira” pautaram algumas de nossas conversas e possibilitaram
uma proposta de conceituação do Folclore:
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.
Chegamos a esta proposta tendo em vista os percalços da
“institucionalização” e os desafios enfrentados pela Comissão Mineira de Folclore, quando coordenamos nos anos de
1971 o Ciclo de Debates sobre a Medicina Popular de que
resultou um longo programa sobre a interdisciplinaridade –
apresentado no IX Congresso Brasileiro de Folclore realizado
em Porto Alegre – e nos deparamos com as coerções ineren29

tes à institucionalização acadêmica dos saberes amordaçados na teias burocrática de especialidades. O credenciamento,
descredenciamento e desconhecimento é promovido no interior da divisão do trabalho intelectual. Entendemos ser este
o grande mico que o movimento dos folcloristas pagou ao
propor uma definição de Folclore na Carta do Folclore do I
Congresso Brasileiro de 1951 e, com pequena ressalva, no
que se promoveu na cidade de Salvador no ano de 1995.
Do ponto de vista da constituição de uma ciência social brasileira cuidados de enfatizar a diferença entre base empírica
e destacar nos discursos narrativos: a situação do problema
empírico – ou seja – o que é narrado como “fato”, “ocorrência” ou processo – encadeado de fatos ou ocorrências; situação do problema metodológico, que se há de entender como
aproximação ou distanciamento do autor do encadeado narrativo; a situação do problema interpretativo, significando os
referenciais de análise do autor com base em princípios
normativos – exemplo o que se entende por “cultura” e em
qual instância normativa esse termo é abonado. No caso, o
termo “cultura” aparece pela primeira vez na Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil de 1935. À situação
do problema normativo que decreta o “uso correto” de um
termo, segue-se a situação do problema doutrinário. Nesse
comparecem os autores elevados ao grau de autoridade, os
quais são convocados para abonar a interpretação correta de
um termo, expressão ou interpretação. No caso do Folclore
isto se torna evidente. O “saber popular”, “the lore of people”
antecede ao batismo do dia 22 de agosto de 1846. A FolkLore Society não surge imediatamente e cada país, ao criar
sua “Sociedade de Estudos Populares” dá a eles o nome que
valha divulgação – ver o caso da França com Paul Sebillot e
os esforços no Brasil com Demosofia, Demopsicologia e de30

mais ensaios de dar nome de batismo à criança. As primeiras conversas sobre a polissemia tem início no interior do
Movimento Modernista dos anos 20, Freud é convocado como
“autoridade” ainda nos anos de 1920 para estabelecer o uso
técnico de cultura em oposição a civilização. Ainda, no interior do problema interpretativo, há que destacar a situação do
problema ideológico. O caso do movimento dos folcloristas
no Brasil isto é exemplar. O movimento merece coordenação,
leia-se semi-institucionalização em meio ao outro movimento hegemônico cuja bandeira é “modernização”. Para complicar, em meio a isto nasce uma tal de TFP...
Em síntese, o problema interpretativo determina as opções
metodológicas e construção das bases empíricas. No caso
do Folclore, a base empírica é “Povo” como realidade objetiva e o saber desse povo e seu respectivo credenciamento.
Isto é mais visível nos dias atuais após a Carta das Culturas
Populares.
Para o que nos interessa neste artigo vale a pena ter presente como doutrina o estudo de Vilfredo Pareto sobre ações
lógicas e não lógicas com atenção para as categorias a que
dá o nome de “resíduos” e “derivações”. É possível que nossas interpretações se mostrem eivadas desses resíduos – os
silêncios, os aspectos desprezáveis -, e as interpretações provisórias e ad hoc, empregadas como subterfúgio à ignorância não confessável.
O grande mérito de Luís Rodolfo Vilhena foi de despertar os
estudiosos das Ciências Sociais no Brasil para compreenderem a matriz de nosso pensamento a portas fechadas: de que
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somos capazes para compreender o “povo” que nos constituímos no interior de “Um projeto para o Brasil”.
A partir desse estudo e das várias comunicações da equipe
que o elaborou apresentadas em encontros e congressos,
resultou uma linha específica de estudos sobre o Movimento
dos Folcloristas nas diferentes regiões do Brasil e – notem –
desenvolvidos em variados centros de Pós-graduação. Recife, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Amazonas, Campinas – São Paulo e logicamente, Rio de Janeiro,
sede do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular,
guardião dos despojos do Movimento dos Folcloristas.

Estudos por regiões
Minas Gerais
RAPCHAN, Eliane Sebeika. Negros e africanos em Minas Gerais: Construções e narrativas folclóricas. Campinas – SP: Universidade Estadual de Campinas, 2000. [Tese de doutorado]
É ótima coincidência que a compreensão do Movimento dos
Folcloristas em Minas Gerais tenha chamado a atenção de
uma paranaense, atualmente professora na Universidade
Estadual de Maringá e que tenha, a partir da UNICAMP, se
interessado pelos estudos da Comissão Mineira. De fato, a
autora que iniciou o doutorado em 1996, não tinha como objetivo compreender as raízes do movimento, Vilhena surgiu
depois. A autora explicita os móveis de seu objeto e o
referencial interpretativo buscado:
A pesquisa desenvolvida pretendeu dar conta de três questões:
1) Por que existem tão poucos trabalhos acadêmicos sobre os
descendentes de africanos contemporâneos em Minas Gerais?;
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2) Em que contexto se dá e qual a legitimidade intelectual e social
da produção dos folcloristas mineiros sobre estas populações?;
3) Quais são as características e os sentidos do conhecimento
produzido pelos folcloristas mineiros sobre estas populações?
[Referência: RAPCHAN, E. S. Negros e africanos em Minas Gerais:
construções e narrativas folclóricas. 2000. 453 p. Tese (doutorado em antropologia). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Estadual de Campinas - Campinas. 2000.]

Contudo, em dado momento, a autora há de se dirigir ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, e se encontrar com
nossa “embaixadora” no Rio de Janeiro, Cáscia Frade. O segundo capítulo da tese: “Folclore, cultura popular e ciências
sociais”, e a seção primeira do terceiro capítulo: “Híbridos:
intelectuais acadêmicos e intelectuais não acadêmicos” hão
de render créditos à obra recém publicada de Luís Rodolfo
Vilhena. Esse autor é imediatamente citado e comentado à
página 11 da tese.
Há também outro mérito/semelhança. Vilhena quantifica por
estado as contribuições dos folcloristas; o mesmo é feito por
Eliane no que se refere à produção intelectual da Comissão
Mineira de Folclore e com uma descoberta: a Comissão Mineira de Folclore se comunicava com todos os centros de estudo dessa área no Brasil. Isto quer dizer que, sua vitalidade
era maior nos anos 90.
Tomando como referenciais o modo antropológico clássico
de pensar e as categorias “kultur” e “civilization”, a autora
tem os folcloristas mineiros como os “primitivos” de sua pesquisa. E conclui:
Por isso, o reinado e todas as manifestações a ele associadas
tornam-se manifestações fortes da cultura mineira seu meio,
seu canal, sua vitalidade expressa por meio da própria perma-
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nência de Chico Rei. A religiosidade, nesse sentido, passa a ser
expressão de sincretismo entre África e Europa que, supondose bem sucedido, representa as própris ordem social, tradiçãio
e identidade mineira.

A importância dessa obra nos remete à leitura de O Antropólogo e sua magia,[Vagner Gonçalves da Silva] tese de doutorado defendida na USP sobre os “primitivos” do candomblé
da Bahia, cujos estudiosos de tornam “ogans”...
Plagiando as palavras do autor, somos habilitados a dizer com
toda empáfia, tal qual os Arturos de Contagem – MG, “Nós
temos agora um antropólogo que nos estuda”. Referi-me aos
Arturos porque ouvi de alguns, “nós já temos cinco livros que
escreveram sobre nós”!!!
Porém, dois membros da Comissão Mineira de Folclore concluíram estudos sobre nossa formação em teses de doutorado e, curiosamente, mesmo com seus “antropological blues”
necessários ao “distanciamento”, encararam os desafios enfrentados pela Comissão Mineira de Folclore, a qual é muito
mais plural do que se suspeita em qualquer análise distanciada. Compreender ainda é desafio!
Refiro-me a dois autores presentes na obra Enlaces, estudos
de folclore e culturas populares, publicada no ano de 2018
pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. São eles:
Oswaldo Giovanini Júnior, autor de Sortilégios do registro:
Aires da Mata Machado Filho, os vissungos e os negros do
garimpo em Minas Gerais, 2012; e Joana Ramalho Ortigão
Corrêa, autora de No rosário tem cuenda: concepções de vida
e morte nos reinados em Minas Gerais, 2018. Joana é também organizadora da obra aqui anunciada juntamente com
Maria Laura Cavalcanti.
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Goiás:
TALARICO, Guilherme. De peneira e bateia. A comissão
Goiana de Folclore (1948-1978). Goiânia: UCG: Kelps, 2009.
Há que louvar o empenho da Comissão Goiana de Folclore de
obter apoio da Prefeitura Municipal de Goiânia para trazer ao
público a edição imediata de uma tese de mestrado defendida no ano anterior na Universidade Católica de Goiás. Maior
elogio tendo em vista a quase ausência de professores
credenciados para compor a banca.
Merece transcrição o plano geral da obra tendo presente a
inspiração do Projeto e Missão de Luís Rodolfo Vilhena.
Vejam o resumo:
As culturas populares vêm sendo tomadas como novo
meio de expansão da economia de mercado, o que encontra reflexo na ampliação do interesse midiático e nas
políticas públicas para a cultura. Com a instalação do Registro do Patrimônio Imaterial, em 2000, novos atores,
antropólogos e folcloristas, que antes dificilmente eram
ouvidos pelas ações patrimonialistas, entram em cenas
reivindicando seu espaço como produtores qualificados
de conhecimentos sobre as formas de expressão cultural
do povo brasileiro. Esta dissertação revela a trajetória da
Comissão Goiana de Folclore (CGF), representantes da
Comissão Nacional de Folclore (CNFL), por meio das fontes documentais produzidas entre as duas entidades e os
trabalhos deixados pelos intelectuais regionais vinculados ao folclorismo, em um recorte temporal que condiz
com o seu período de maior influência. Nossa preocupação é a de pensar o papel dos folcloristas, reconhecida-
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mente os primeiros intelectuais a contribuir com a compreensão da sociedade brasileira por meio de suas manifestações culturais, como agentes diretamente ligados à
construção de identidades culturais.

E o Sumário:
INTRODUÇÃO......11
CAPÍTULO 1 - APONTAMENTOS OBRE A CONSTITUIÇÃO DO FOLCLORE:
DAS PESQUISAS INICIAIS À INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM CAMPO DE
ESTUDOS.28
1.1. Os caminhos do Folclore no Brasil, seu percurso “fundador”...29
1.2. A superação do legado romântico.. 36
1.3. O advento modernista e a Ciência do Folclore....42
CAPÍTULO 2 - UM HISTÓRICO DA COMISSÃO GOIANA DE FOLCLORE: A
CORRESPONDÊNCIA COM A COMISSÃO NACIONAL... 56
2.1. As primeiras tentativas de união entre os folclorista 56
2.2. A consolidação da Comissão Nacional de Folclore e a primeira fase da Comissão Goiana de Folclore... 62
2.3. A segunda fase do folclorismo em Goiás...78
2.4. A difusão do folclore em Goiás...89
CAPÍTULO 3 - ENTRE A TRADIÇÃO E A HISTÓRIA: O PAPEL DA COMISSÃO GOIANA DE FOLCLORE NA CRIAÇÃO DE UMA IDENTIDADE REGIONAL. 117
3.1. Entre percepções do social e métodos folclóricos.. 122
3.2. Os instrumentos para a construção de uma identidade regional: tradição, memória e representação....129
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CONSIDERAÇÕES FINAIS.. 144

A tese de Talarico, ao nos revelar a especificidade de
surgimento da Comissão Goiana de Folclore, acrescenta aos
estudos de Vilhena novas questões para a compreensão do
movimento dos folcloristas por região. É o caso do apoio dos
governos e, principalmente, da qualificação de quem irá representar os interesses do Estado ou do estado nos limites
do credenciamento. Há também outra especificidade: a Comissão Goiana se atribui, no início, a missão de representar
o Centro Oeste brasileiro posto que Mato Grosso ainda não
respondera aos apelos de Renato Almeida.

Amazonas
CHARLES MACIEL FALCÃO Mário Ypiranga Monteiro os Estudos
de Folclore 1940/1950 [Mestrado em Sociologia, Universidade
Federal do Amazonas, 2010]
Resumo do autor:

Na história das ciências sociais brasileiras a temática
da cultura e da identidade nacional foi sempre recorrente. No século XIX a temática é pensada em termos
nativistas a partir do Romantismo para, em seguida,
ser equacionada pelos intelectuais do final do século
a partir de uma perspectiva evolucionista que perdura
até as primeiras décadas do século XX. Na década de
1930, Gilberto Freyre propõe uma ruptura que culmina com a revalorização dos aspectos até então estigmatizados e passa a pensar o Brasil como unidade e
diversidade, nação e região, abrindo espaço para que
um pensamento social produzido no âmbito das regiões ganhe visibilidade. Os estudos acerca do folclore
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amazônico realizados por Mário Ypiranga Monteiro
podem ser pensados no bojo desse processo, uma vez
que elenca os elementos definidores da região que
permitem sua diferenciação frente ao restante do país
por meio de um discurso “criador” legitimado que
contribui para a configuração de uma imagem
identitária do Brasil. Esse argumento se faz presente
no movimento folclórico que, a partir da década de
1940, engaja diferentes intelectuais regionais para a
realização de um inquérito do folclore nacional. A abordagem do movimento folclórico e sua relação com o
processo de institucionalização das ciências sociais
permitem que vislumbremos os caminhos do pensamento social brasileiro, esclarecendo também as peculiaridades da emergência de uma produção intelectual a partir da Amazônia da qual a obra de Mário
Ypiranga Monteiro é parte integrante a promover a
“invenção” da região pelo estabelecimento do confronto/associação com o conjunto da regionalidade
brasileira, o que significa a produção de um pensamento social concebido a partir de sua própria realidade.
Sumário:

INTRODUÇÃO..................... 09
1 OS ESTUDOS DE FOLCLORE E AS CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL....
17
1.1 O movimento folclórico e sua essência.......... 17
1.2 A institucionalização das ciências sociais. 35
1.3 Contatos e distâncias... 42

38

2 MÁRIO YPIRANGA MONTEIRO: um intelectual regional..... 53
2.1 Sobre ser um intelectual regional.... 60
2.2 As cartas e as obras.... 83
3 FOLCLORE E BRASIL REGIONAL: Mário Ypiranga e Gilberto Freyre
93
3.1 Pensamento regional e campo de possíveis...... 93
3.2 O folclore amazônico e o Brasil regional........ 106
3.3 Mário Ypiranga Monteiro e Gilberto Freyre: convergência via
CNFL. 115
CONSIDERAÇÕES FINAIS............ 135

A obra é focada na trajetória de Mário Ypiranga e dá a impressão ao leitor de ser ele membro de uma associação de
um só membro: A Comissão Amazonense sou EU. O autor
não oferece relatos da presença de outros companheiros, a
não ser da filha ilustre que dá continuidade à obra do pai.
Sob esse aspecto, Mário Ypiranga foi muito mais feliz do que
Aires da Mata Machado em Minas Gerais, o qual colocou,
logo na segunda reunião, a sua irmã, Maria Orminda Mata
Machado e, posteriormente a filha, Cristina de Miranda Mata
Machado, a qual, apesar de todo brilho e fidelidade, não resistiu à morte trágica do pai; compara-se menos ainda aos
esforços de Saul Martins que, imitando o mestre Aires impôs
à filha Fani Martins, ingressar como membro na Comissão
Mineira sem qualquer resposta da filha aos desejos do pai.
Mário foi mais bem sucedido. A filha Marita honra os quadros da Comissão Amazonense de Folclore até os dias atuais.
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O autor reproduz com atenção os estudos de Luís Rodolfo
Vilhena sobre o movimento do folclore no Brasil e silencia
sobre os esforços de Mário Ypiranga de consolidar esse movimento em seu estado. Há mais menção às instituições –
Instituto Histórico, Academia de Letras do que à composição
da Comissão de Folclore no Estado

Rio Grande do Sul
Leticia Borges Nedel. Um Passado Novo para uma História
em Crise: Regionalismo e Folcloristas no Rio Grande do Sul
(1948-1965) [Tese de doutorado em História Cultural. Brasília,
UNB, 2005]
A tese de Letícia foi utilizada por outros estudiosos como referência para contraste com a formação do movimento folclórico em outras regiões, como, por exemplo, a de Goiás, já
comentada.
Letícia foi também, justificadamente, escolhida pelos coordenadores da obra Enlaces para expor, sinteticamente, o núcleo de sua tese. O título do artigo é convite para as delícias
dos leitores: “Como joio e trigo: tradicionalismo e folclore no
Rio Grande do Sul”. Com efeito, a realidade das relações sociais no Brasil, tal como se expõe nos meios intelectuais ilumina os desafios do saber viver na multiplicidade de valores
em disputa nesse nosso Brasil.
Logo no início da tese, a autora convoca o leitor para
interlocução com uma obra promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre os desafios de imposição de
um saber hegemônico sob o guarda chuva de ser gaúcho. O
título é saboroso: Nós os gaúchos!
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Essa obra resulta da colaboração de dezenas e dezenas de
colaboradores. A obra se divide em 8 seções e merece menção a intitulada: “Nós Quem?” “Nós, os gringos”; “Eles, os
alemães”; “os percursos da descoberta do ser gaúcho, do ser
homem (e de ser mulher)”; Nós, os negros”; Nós, que fazemos política”; “Chinoca (ou o legado indígena de gaúchos
sem memória). Eis, a colcha de retalhos que irá se desdobrar
em inúmeras obras do modo de ser gaúcho.
Chama atenção deste leitor o artigo assinado pelo cientista
social Rubem Oliven. “O renascimento do gauchismo”.
Reproduzo apenas meia frase para mais uma delícia sobre o
movimento tradicionalista simbolizado nos Centros de Tradições Gaúchas. Segundo o autor, um movimento concorrente
apelidou os dos tradicionalistas de “os aiatolás da tradição”
a quem acusam de “patronagem cultural” e de patrulhamento
folclórico”. [1992: p. 78]
Quanto à tese de Letícia, é um modelo de atenção à
reconstituição da ordem local, juntamente com os vínculos
externos de consolidação do movimento. Merece ainda destacar o amplo esforço de sintetizar o percurso na consolidação de mais de cem páginas de anexos, em que personagens, autores e obras são mencionados em sua devida consolidação.
Do ponto de vista de especificidade, merece destacar o empenho das elites estudiosas de criar cursos de Folclore, cerne
das preocupações do Movimento.
Resumo da autora:
Este trabalho analisa a articulação entre o desenvolvimento de saberes locais e o pertencimento territorial
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no Rio Grande do Sul, examinando a participacao
gaucha no autodenominado Movimento Folclórico
Brasileiro, entre as decadas de quarenta e sessenta. O
grupo de participantes locais e dividido em duas categorias de folcloristas, situados em posições desiguais
nas hierarquias nacional e regional de autoridade intelectual, bem como na escala social entendida de
uma forma mais ampla. Distribuem-se, no primeiro
polo, os folcloristas do tradicionalismo - compostos
de jovens agitadores culturais entre vinte e trinta anos,
iniciantes em pesquisa folclórica, fundadores ou incorporados ao grupo de oito estudantes que, ao final
dos anos quarenta, passou a se dedicar a fabricação
sistemática de rituais e tradições criadas para serem
encenadas nos Centros de Tradições Gauchas (CTGs).
Na outra ponta de interesse estão os folcloristas
polígrafos, grupo de intelectuais e artistas já
renomados e mais velhos, iniciados nos afazeres culturais nos anos vinte. Consócios das principais academias de eruditos no estado, eles integravam a lista de
filiados a Comissão Estadual de Folclore (CEF), organização para-govemamental fundada em Porto Alegre, em 1948 e representante oficial da Comissão
Nacional de Folclore (CNFL) no Rio Grande do Sul.
A abordagem estrutura-se em dois planos: o primeiro,
referente as condições do alistamento desses grupos
a campanha folclórica praticada no pais; o segundo,
aos embates e alianças firmados entre folcloristas do
tradicionalismo e os sócios da Comissão, pela definição de um projeto de memória regional assente com
o que julgavam ser os imperativos políticos e
corporativos do momento. Ao longo da analise, são
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retracados os itinerários percorridos na conversão de
estudantes tradicionalistas para estudiosos, e de estudiosos da historia e da literatura em especialistas do
folclore, avaliando os lugares e posições que vieram a
ocupar no circuito cultural, a adoção de referenciais
teóricos e os meios de consagração disponíveis no
universo acadêmico da época. O exame dessas trajetórias reporta a variedade de conformações dadas a
região, segundo a ênfase repouse no modo de vida da
campanha ou na diversidade das paisagens que a compõem. Mas também a significação, para elite cultural
de então, do aparecimento de novos concorrentes no
aparelho burocrático de gerenciamento da cultura.
Desiguais em autoridade e posição social, a assimetria
dos dois grupos nas esferas regional e nacional de reconhecimento mutuo e, portanto, a base sobre a qual
os atores conceberão distintamente a própria
ancestralidade, sua atividade profissional e a finalidade social dos estudos de Folclore.
Sumário:
Um passado novo para uma história em crise: regionalismo e
folcloristas no Rio Grande do Sul ( 1 9 4 8 - 1 9 6 5 ) .1
Introdução...1
O Regionalismo e a Historiografia.1
Problemática e Objetivos.......7
D as Razões do Objeto.... 12
O ineditism0 do folclore na historia dos itinerários intelectuais........15
43

Metodologia........ 21
Estrutura da Tese...........2 9
Capítulo 1..Malsinado e ambíguo: A “ Longa Duração “ do
regionalismo gaúcho. 3 5
1 .1 . História Cultural, na fronteira entre o social e o político......... 3 5
1.2. A memória do lugar e os lugares da memória...........4 3
1.3. História, Literatura e Folclore sob o signo da
ancestralidade........4 9
1.4. U m lugar disciplinar para a história local...............6 3
1.5. A má memória da historiografia... 7 2
Capítulo II....Sob o Signo da fronteira: A Gauchesca” De Três
Bandeiras “ .. 8 3
2 . 1 . 0 trabalho intelectual, transnacional e prescritivo de
singularização cultural..... 83
2 .2 . Regionalismo, modernismo f. centralização cultural.......
89
2 .3 . A “ Arcádia Crioula” entre o Brasil e o Prata..... 100
2 .4 . O “ autêntico” e o “ popular” na gauchesca satírica...115
2 .5 . D e pária a sentinela: o gaúcho da História brasileira..
122
Capítulo III Uma ciência das Províncias : O projeto integrado
da C N F L 137
3 .1 . Os fronts da mobilização. 1 4 4
3 .2 . Folclore e as ciências sociais no Brasil.....1 5 6
3 .3 . Integrar para conhecer, conhecer para preservar...178
3 .4 . Gilberto Freyre e o Folclore................... 198
3 .5 . O Folclore, as “ províncias” e as alternativas de
institucionalização da pesquisa social no Brasil........2 1 0
Capítulo IV... Folclore e Regionalismo: A concorrência do
NordesteE..234
44

4 . 1 . 0 Progresso como decadência: crise econômica e frustração política...2 3 9
4 .2 . U ma cultura ameaça da 248
4 .3 . O isolamento da província e a distância do Nordeste......2 5 7
4 .4 . E m busca do tempo perdido.........2 6 7
4 .5 . A C E F como empresa historiográfica....... 2 8 0
4 .6 . O estado da arte na Província de São Pedro.. 2 8 9
4 .7 . A retomada do diálogo entre história e literatura...2 9 8
Capítulo V Entre a “ Beleza do Morto “ e os “ Excessos” dos
vivos: Folclorismo e tradicionalismo 309
5.1. Folclore para americano ver : o 3 5. 316
5 .2 . N a trilha da erudição....... 333
5 .3 . A diáspora entre tradicionalista e eruditos do Folclore.....342
5 .4 . Excelência em tradição: o I T F..........369
5 .5 . O IHGRS em crise: o caso Sepé......... 380
Conclusão...............404
Em síntese, a tese de Letícia é modelo a ser seguido para
contextualização do movimento dos folcloristas segundo a
região. É claro, que nenhum deles reproduzirá as
características do Rio Grande do Sul

Espírito Santo.
Luís Rodolfo Vilhena apresenta a fundação da Comissão
Espírito-Santense de Folclore com estas palavras:
Neves [Guilherme dos Santos Neves] organizara em
1946 a Academia Capixaba de Folclore, no interior da
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Academia Espírito-Santense de Letras. Porém, reconhece, como uma Subcomissão da CNFL, estaria agora “melhor e mais seguramente norteada. [p. 98]
Este é um depoimento precioso para mostrar que o surgimento
da Comissão Nacional de Folclore surge para coordenar as
inúmeras iniciativas já existentes desde a adesão ao movimento romântico no país e também em ressonância ao movimento modernista cujo objetivo foi o despertar o país para a
especificidade de seu saber viver.
A referência a Espírito Santo, à obra de Vilhena e ao movimento dos folcloristas no estado irá merecer um artigo de
autoria de Juçara Leite cujo foco é uma das dimensões da
CNFL, Folclore e Educação.
Juçara Luzia Leite (UFES) Cartas entre Maria Stella de Novaes
e Câmara Cascudo: A Construção de um Pensamento acerca
do Folclore e da Educação
Como já anunciamos, Câmara Cascudo criou, já no ano de
1941, A Sociedade Brasileira de Folclore com o objetivo de
consolidar uma ampla rede de estudo do Folclore no Brasil. O
artigo de Juçara irá destacar o vínculo desse estudioso com a
Comissão do Espírito Santo.
Veja-se como a autora anuncia o conteúdo de seu artigo:
Maria Stella de Novaes, a “Stellinha”, intelectual espírito-santense, e Câmara Cascudo, folclorista do Rio
Grande do Norte, mantiveram periódica correspondência durante 36 anos (de 1943 a 1979). Nesse período,
diversos segmentos significativos de intelectuais brasileiros focalizaram a cultura popular em seus traba46

lhos, aproximando-se dos estudos folclóricos. Com base
nessa fonte epistolar, concentrada no arquivo pessoal
de Maria Stella de Novaes (Arquivo Público do Espírito Santo), este estudo resgatou o singular processo de
construção de um pensamento que contempla a confluência dos campos do Folclore e da Educação naquele determinado período da História da Educação
Brasileira. Considerando o conceito de “geração” e a
categoria de “sociabilidade”, bem como o papel que
os estudos sobre folclore desempenharam no desenvolvimento do campo intelectual brasileiro, pôde-se
trabalhar o contexto intelectual da época, e reconstruir um diálogo postal que constitui fonte preciosa
para os estudos de diversas áreas.
Há aqui uma curiosidade. A autora narra o percurso da estudiosa Maria Stella, dando a entender que ela como folclorista,
corre por fora da corrente que se empolga com a que dará
origem à Subcomissão de Folclore coordenada por Guilherme
dos Santos Neves.
Este relato, bem como a reprodução da correspondência com
Câmara Cascudo contribui para a compreensão da análise de
Vilhena sobre a adesão do Rio Grande do Norte à Comissão
Nacional de Folclore e a opção de o movimento dos folcloristas
se firmar como o que se chama atualmente de ONG ou se
institucionalizar como uma organização paraestatal.

Santa Catarina
Santa Catarina preserva, talvez, melhor que todas as demais comissões de folclore sua memória ativa. De Oswaldo Cabral a
Nereu do Vale Pereira, o momento de fundação da Comissão
Catarinense de Folclore se mantém vivo. Isto se deve à criação,
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desde o primeiro instante, da Revista da Comissão Catarinense
de Folclore.
Veja-se artigo de Janice, em que se focaliza a pessoa do professor doutor Oswaldo Rodrigues Cabral.
Janice Gonçalves: Defender o patrimônio tradicional: a atuação
dos folcloristas catarinenses entre 1948 e 1958. In São Paulo, Revista Patrimônio e memória. Unesp, v. 8, n. 2, p. 4-25, julhodezembro, 2012
Resumo: Este artigo objetiva destacar alguns aspectos
do debate sobre folclore no Brasil, enfocando, em especial, a atuação de folcloristas catarinenses ligados à
Subcomissão Catarinense de Folclore de Santa Catarina
(logo renomeada Comissão Catarinense de Folclore),
entre os anos de 1948 e 1958, bem como as contribuições
de Oswaldo Rodrigues Cabral.

Comissão Catarinense de Folclore apresenta também o
esboço histórico na abertura de seu site https://
folclorecatarinense.wordpress.com

Dando início aos registros das atividades da COMISSÃO CATARINENSE DE FOLCLORE, será aqui inserido um
relato sucinto do que tem sido a vida desta organização societária desde o ano de sua fundação em 07 de
outubro de 1948, até a presente data do ano de 2000.
São recuperação de ATAS e ATOS, vez que os livros
anteriores presumivelmente desapareceram queimados quando do incêndio de sua sede e/ou do desmoronamento da casa Santa Catarina onde esta Comissão teve sua última sede cedida pelo Governo do Estado, fato que ocorreu em 1970. A sede da CCF passou
então a ocupar uma edificação de madeira na Alame48

da Adolfo Konder, cabeceira insular da Ponte Hercílio
Luz, propriedade do Governo do Estado e que, em
1978, teve parte incendiada, no que a CCF perdeu documentos e muito material integrante do acervo do
Museu do Folclore. Depois dessa catástrofe a sede da
CCF passou a funcionar na residência do Professor
Doralécio Soares, Rua Júlio Moura 28, onde permanece até agora, utilizando um bom espaço cedido pelo
presidente e sua família.
Tal circunstância determinou certo interregno de registros de atas e atos o que está, portanto, sendo resgatado, no que foi possível e muito pouco, restabelecido agora com a reorganização do livro de ATAS de
Nº 08 – todos os anteriores se perderam – que foi aberto em outubro de 1974.
Por isso, antes de lançarmos as novas ATAS, e sob
a responsabilidade do Vice-Presidente Professor Nereu
do Vale Pereira, além do histórico inicial, transcrevese as atas de algumas sessões importantes anteriores
e que se encontraram escritas em datilografia e
mantidas nos arquivos desta Comissão, especialmente porque anotam o registro legal como sociedade civil, sem fins lucrativos, com Estatuto juridicamente
produzido e eleição de algumas diretorias.
Em setembro de 1949, foi lançado o primeiro
exemplar, o Nº1. ANO I, do BOLETIM DA COMISSÃO
CATARINENSE DE FOLCLORE. Obs.: Naquela época as
comissões regionais eram tidas como sub-comissões
da Comissão Brasileira de Folclore e não possuíam
presidentes, porém, Secretário Geral da Sub – Comis49

são de Folclore, cargo então exercido em Santa
Catarina pelo professor (já falecido) Oswaldo Rodrigues
Cabral. Os boletins se propunha ser trimestral e que
em três anos se transformou em anual seguindo até o
último número do ano de 2005, e com o propósito de
assim continuar.
Extraímos do primeiro número do Boletim da Comissão Catarinense de Folclore, nas páginas 03,04 e 05,
um texto de apresentação, que deve ser considerado
como o mais antigo histórico do nascimento da CCF, e
que diz: ”Uma das decorrências proveitosas da realização do Primeiro Congresso Catarinense de História,
reunido nesta Capital em outubro do ano passado, foi
a instalação da subcomissão Catarinense de Folclore.
(Comentário: Aqui se percebe que as hoje comissões
regionais de âmbito estadual, foram denominadas inicialmente de subcomissões integradas à Comissão
Brasileira de Folclore. Somente após 1961 é que passaram a ser denominadas de Comissões Estaduais, e a
Brasileira passou a denominar-se de Nacional, cada
qual tendo registros legais e vidas próprias embora
atuando sempre de forma integrada).
De meses anteriores datavam as solicitações do
ilustre Secretário Geral da Comissão Nacional de Folclore, Dr. Renato de Almeida, feita ao senhor
Desembargador Henrique da Silva Fontes e Dr. Oswaldo
Rodrigues Cabral, afim de que Santa Catarina tivesse
também um órgão centralizador dos trabalhadores
sobre o folclore no Estado.
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Entretanto, quer um quer outro se empenharam
nos trabalhos preparatórios das comemorações açorianas e não puderam tomar a peito a instalação da
Sub-Comissão no momento. Mas, tendo-a como uma
das finalidades do congresso, pela primeira vez no programa de uma reunião dessa natureza foi incluída uma
sessão sobre folclore.
Ao congresso, como se sabe, concorreram inúmeros estudiosos de todas as incumbências de instalar definitivamente a Comissão Estadual.
Foram eles os Srs. Dante Laytano e Walter
Spaldinig, da Sub-Comissão do Rio Grande do Sul e
Oscar Martins Gomes, Fernando Correia de Azevedo e
Oswaldo Pinto, do Paraná.
Encontraram, estes ilustres confrades, ambiente
propicio. Não só a simpatia com que olhava o apelo
do Secretário Nacional, como o clima de elevada
brasilidade que se verificou naquele conclave de alta
significação Cultural, e, principalmente a existência
em nossos meio de estudiosos do folclore que, em
homenagem aos congressistas realizaram pela emissora de rádio local, sob o patrocínio da “Loja Renner,”
uma noitada de contos populares catarinense.
A realização de uma festa genuinamente folclórica, incluída no programa oficial do Congresso, com
danças típicas populares e tradicionais – que levam
ao estádio da Força Militar incalculável multidão-como
Boi de mamão, a Jardineira, o Cupido, etc., foi outro
fato que influenciou para que a missão daqueles ilustres confrades fosse cercada de êxito.
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E a comissão foi instalada a 7 de outubro de 1948,
sob aplausos gerais, numas das sessões plenários do
Congresso de Historia, ficando na sua Secretaria geral
o Sr. Oswaldo Rodrigues Cabral (naquele momento
histórico a sub-comissão não teria presidente porém
secretário geral como executivo maior. Sendo assim,
o ilustre Professor Cabral o primeiro Presidente da hoje
Comissão Catarinense de Folclore) na sub-secretaria
o Sr. Almiro Caldeira de Andrada.
Desde então vem ela promovendo periódicas
reuniões entre os estudiosos da matéria, todas bem
concorridas, estimulando as pesquisas e estabelecendo correspondente em todos os Estados, a fim de unir
todos os cultores do folclore em torno da sub-comissão.
É de se registrar, com maior agrado, a cooperação de duas entidades Culturais que tem apoiado integralmente e com o máximo interesse, a sub-comissão.
A primeira delas, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, pelo seu ilustre e culto Presidente, Senhor Desembargador Henrique da Silva Fontes. O material de gravação, nos Estados Unidos, para
registro dos nossos fenômenos folclóricos.
A outra, o Departamento Estadual de Estatística, pelo seu jovem Diretor, Dr. Roberto Lacerda. E é
este Departamento quem hospeda a Sub-comissão,
cujas sessões se realizam na sala de sua biblioteca,
Bulhões de Carvalho; é quem imprime este Boletim; é
quem facilita os nossos inquéritos e quem, na mais
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estreita cooperação, há de proporcionar aos estudiosos a divulgação dos nossos trabalhos.
Assim, sob bom signo nasceu a Sub-Comissão
Catarinense de Folclore. E esperam todos os que se
dedicam a estes estudos que dos esforços conjugados
dessas entidades, da máxima compreensão entre os
seus dirigentes responsáveis possa elevar-se cada vez
mais a cultura catarinense perante a cultura nacional
– finalidade única daqueles que dedicam a melhor
parte das suas energias a esses empreendimentos.
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Paraná:
Paraná deve guardar alguns nomes que, mesmo esquecidos
na memória local, se fixaram em outras memórias. Cito Luiz
Heitor Correia de Azevedo e seu filho Fernando Correia de
Azevedo. Fixo, em primeiro lugar o filho porque este comentarista o confundiu com o nome ilustre de nosso mineiro
Fernando Azevedo, um dos fundadores da Universidade de
São Paulo.
Luiz Heitor, um carioca que migra para Curitiba nos anos 30 –
1937 -, nos dá o tom para um dos temas que articularam o
movimento dos folcloristas no Brasil: a música. Basta citar
nomes ilustres como Mário de Andrade, Renato Almeida e
lembrar que a Comissão Mineira de Folclore foi fundada nas
dependências do Conservatório Mineiro de Música no dia 19
de fevereiro do ano de 1948. Flausino do Vale, Levindo
Lambert, Angélica de Rezende Garcia e outros professores
ilustres dessa escola acolheram os demais convidados.
A parceria de Luiz Heitor com Mário de Andrade ainda merece estudo mais aprofundado. Porém, o que merece registro
neste relatório é a sinceridade com que narra e registra sua
admiração pelo trabalho do musicólogo Francisco Curt Lange.
Serão estes vínculos do passado que tornarão Luiz Heitor
admirado em Minas Gerais, principalmente nas rodas dos
frequentadores do Festival de Inverno da UFMG.
À parte este depoimento afetivo, cumpre apresentar mais um
estudo recente em que a obra de Luís Rodolfo Vilhena oferece sendas para interpretação do movimento folclórico no
Paraná.
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CARLOS EDUARDO SILVEIRA: Fandangueiros, Folcloristas e “Produtores Culturais”: Um Estudo sobre a Trajetória Conceitual do
Fandango [Monografia de conclusão de curso em Ciências sociais. UF Paraná: Curitiba, 2012.]

Resumo do autor:
O objeto desta monografia são as publicações que tomaram como objeto o fandango - uma manifestação
musical encontrada no litoral norte do Paraná e no
litoral sul de São Paulo. Buscamos extrair desta bibliografia, formada principalmente por textos de
folcloristas, antropólogos e “produtores culturais”, uma
trajetória conceitual percorrida pelo fandango enquanto objeto de interesse. Trata-se, assim, de demonstrar
que as imagens, as práticas e os discursos associados
contemporaneamente a ele são tributárias desta trajetória conceitual, ou seja, esta literatura não somente o tomou como objeto, mas em certa medida o construiu agregando novos sentidos a ele. Particularmente, procuramos esclarecer alguns processos sociais,
reconhecíveis nesta bibliografia, que concorreram para
conceitualização do fandango como uma prática “tradicional”, “popular” e “autêntica”, o que atraiu olhares de folcloristas, “produtores culturais” e da política
do patrimônio imaterial.
O resumo do autor não explicita os principais aspectos que
justificam nosso registro. Será no Sumário que fica evidente
a relação entre fandango, folclore, movimento dos folcloristas
e a Comissão Paranaense de Folclore.
Há também uma afirmação que revela acuidade do autor.
Fundamentado em Vilhena, afirma “Renato Almeida era o
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incumbido pelas nomeações, e, quando ele não tinha conhecimento prévio de alguma pessoa compatível com o cargo,
ele solicitava recomendação a instituições locais, como os
Institutos Históricos e as Academias de Letras.” ... “Este processo de capilarização das atividades da CNFL começa pelo
Paraná, com a fundação, em 15 de maio de 1948, da Comissão Paranaense de Folclore (CPF).” Porém, atento ao objeto
“folk”, pondera: “A conversão para o folclorismo vinha com a
substituição do objeto “elite”, característico dos Institutos
Históricos, pelo objeto “povo”. Afora esta prescrição de um
novo objeto, o maior problema enfrentado por estes “intelectuais de província”, vinculados aos Institutos Históricos,
não terminava com a adesão ao Movimento Folclórico Brasileiro. Em todo o Brasil, tanto a Academia de Letras como o
Instituto Histórico eram agremiações privadas as quais os
membros vinculavam-se como sócios.”
É com base nesses aspectos que o autor irá se dedicar a um
dos pontos que merecem constar na agenda nacional: o advento de “promotores culturais” e a consolidação da “cultura” como objeto, consolidação do tal de “Mercado dos Bens
Simbólicos” ou a progressiva autonomização da sociedade
burocrática.
Sumário :
1 INTRODUÇÃO ................. 4
2 FANDANGO COMO FOLCLORE ......... 8
2.1 O interesse pelo “popular”: a gênese dos Estudos de Folclore
e seus pressupostos teóricos .......... 8
2.2 O Movimento Folclórico Brasileiro ..... 11
2.3 A Comissão Paranaense de Folclore ............. 15
2.4 Inami Custódio Pinto e o “resgate” do fandango paranaense
... 21
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3 FANDANGO E “PRODUTORES CULTURAIS” ..... 26
3.1 Um novo regime de circulação: a era do “produtor cultural”.....
26
3.2 “Produtores culturais” em campo: a experiência do “Museu
Vivo do Fandango” e a objetificação da cultura .... 30
3.3 Músicos profissionais em campo: a experiência do projeto
“Tocadores” ...... 35
4 FANDANGO COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL ..... 40
4.1 Breve histórico da política patrimonial brasileira ........ 40
4.2 “A retórica da perda”: o fandango como um objeto
evanescente ... 46
5 CONCLUSÃO ............ 49
Por se tratar de “monografia de conclusão de curso” não se
há de esperar maior aprofundamento no tema. Contudo, a
obra se reveste de grande valor exatamente por ser um trabalho de conclusão de curso de graduação, merecendo destaque a bibliografia consultada para o desenvolvimento do
relato.

Pará.
Conforme anunciei, para usar palavras de Vilhena, um pouco
pejorativas, - as minhas nem tanto -, este artigo poderia levar o título de “Achegas” às repercussões da obra Projeto e
Missão.
Constato isso neste instante, ao me dar conta de não ter encontrado no super-sábio Google nenhuma tese, nenhuma
monografia que trate do movimento dos folcloristas no Pará.
Fica aqui o que Abraham Kaplan [A conduta na pesquisa]
intitula de “a busca do bêbado.
Busca do bêbado é conto universal. Um sujeito, após ingerir
muito “espírito do vinho”, leia-se muita cachaça, se dá conta
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de haver perdido a chave de casa e por mais que vire os bolsos não a encontra. Ao chegar diante de um poste bem iluminado, ajoelha-se, agacha, engatinha e dana a procurar.
Nisso, aproxima-se um transeunte curioso e pergunta: - Perdeu alguma coisa? O que está procurando?
- A chave da minha casa. Já tem mais de uma hora e não vejo
nada!
Intrigado, o curioso transeunte interpela:
- Mas foi aqui que você perdeu a chave?
Resposta:
- Não, não. Foi ali atrás, mas lá está muito escuro.
Kaplan também faz menção a outra anedota muito conhecida
nossa; a do prego do lado errado. O ajudante de pedreiro
reclama: - Este prego está do lado errado”. E o mestre de
pedreiro corrige: - Seu ignorante! Você não vê que este prego
é da outra parede?
Prefiro juntar o bêbado ao ajudante de pedreiro. Os autores
do artigo encontrado, não discorrem sobre a formação do
movimento do folclore no estado do Pará, mas tem uma ponta em que mostram um estudioso do folclore. O prego serve.

Magda Maria de Oliveira Ricci , Alessandra Regina e Souza Mafra.
“Do Folclorismo à História da Cultura na Amazônia: o percurso
construído por Vicente Salles”. Universidade Federal do Pará”.
Belém, Pará, Brasil Universidade Estadual de Campinas. Campi-
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nas, São Paulo, Brasil – 2017 [Bol. Mus. Pará. Emílio Goeldi.

Cienc. Hum., Belém, v. 12, n. 1, p. 221-240, jan.-abr. 2017
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar parte da trajetória intelectual do pesquisador e folclorista paraense
Vicente Salles (1931-2013), nos estudos sobre o folclore. Examina-se como surgiu e se intensificou o interesse de Salles
pelo folclore amazônico (em especial, o paraense), as suas
primeiras pesquisas de campo, como o autor interpretou os
conceitos de folclore e de cultura popular e a presença do
folclore em algumas de suas principais obras.

Ceará:
Do Ceará, vale destacar três estudos focalizados no movimento dos folclorista. O primeiro é a tese de doutorado de
Ana Amélia Rodrigues de Oliveira defendida na Universidade
Federal do mesmo estado com ênfase na História Cultural; o
segundo é artigo publicado na revista de políticas culturais
da Universidade Federal da Bahia; e o terceiro, é também
artigo, sem data, mas que se pode inferir, elaborado no primeiro lustro dos anos de 1950. É claro que os dois primeiros
farão referência necessária à obra de Rodolfo Vilhena e o
terceiro se situa no interesse de disseminar os objetivos do
movimento no âmbito do próprio estado.
A diversidade de lugares e de ênfases de concentração anima curiosidades e faz emergir a pergunta: em que diferem as
teses defendidas na área de Sociologia da Cultura ou de Antropologia Cultural, ou simplesmente, das “Ciências Sociais”?
Por que, em todas as selecionadas para comentário neste
artigo, indiferentemente, dos lugares e das áreas de concentração, todas fazem referência à obra de Vilhena ou de Maria
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Laura Cavalcanti? É “real” a divisão do trabalho acadêmico
na área das assim chamadas ciências sociais?
Há também um aspecto divertido, os resumos das teses, dissertações e monografias de conclusão de cursos de graduação
Em seguida, apresentam-se estudos sobre a Comissão
Cearense de Folclore em que se destaca o professor Florisval
Seraine nos dois primeiros artigos e a tese de Ana Amélia e o
artigo de Ana Lorym Soares que já dialogam com a obra de
Luiz Rodolfo Vilhena.
Florisval Seraine: Os estudos folclóricos e etnográficos
cearenses Revista do Instituto Ceará.[anterior a 1952]
Este é um artigo precioso em que o autor passa em revista a
formação da Comissão Cearense de Folclore e analisa as atividades em seus primeiros anos.
Florisval Seraine e Zélia Camurça. O ensino e pesquisa do folclore no Ceará. Revista do Instituto Ceará. 1992
O artigo publicado na mesma revista, cerca de quarenta anos
depois, é principalmente um relatório em que Zélia Camurça
recupera o anterior de Florisval e acrescente o percurso até
os anos recentes das atividades da Comissão Cearense de
Folclore.
Sumário: Síntese histórica; O momento atual: 1. Ensino; 2.
Pesquisa.
O artigo/relatório informa a reorganização da Comissão
Cearense de Folclore no ano de 1992, oportunidade em que o
60

professor Florisval se torna “Presidente de Honra”. Nota-se,
portanto, a presença de alguma descontinuidade que marcou algumas das comissões. Será essa descontinuidade que
deverá merecer atenção para estudo e análise. Vale recordar
o esforço de Pitombeira na criação da Comissão Tocantinense
de Folclore de curta duração. Criada, após a instalação do
novo estado da federação, não sobreviveu ao seu fundador.
Ana Amélia Rodrigues de Oliveira. Em busca do Ceará: a conveniência da cultura popular na figuração da cultura cearense
(1948-1983) Universidade Federal do Ceará, pós-graduação
em história social, Fortaleza, 2015, tese de doutorado.
Resumo da autora:
A partir do século XIX os intelectuais que se dedicaram aos estudos sobre o folclore idealizaram a produção popular imobilizando-a numa temporalidade e
espacialidade que a deixaram deslocada do mundo
no qual estava inserida, sempre associada ao aspecto
da tradição. No entanto, algumas transformações
ocorridas em meados do século XX modificaram os
sentidos atribuídos à cultura popular, que passou a ser
significada não apenas a partir da perspectiva simbólica, mas também política e material, associando a
ela novas temporalidades. O objetivo desse trabalho
é analisar como a definição de “cultura cearense” se
inseriu nessa nova estrutura de entendimento sobre a
cultura popular, que deslocou e absorveu outros conceitos a ela conferidos, incluindo o de conveniência. É
investigar como Estado, intelectuais, instituições culturais e outros grupos ajudaram a mobilizar certas práticas simbólicas como recurso para diversos setores,
61

demarcando novos lugares e funções do popular no
período analisado (1948-1983).
Sumário

Introdução .......... 12
Capítulo 1 - a escrita e o “popular”.. 23
1.1 o enquadramento disciplinar do folclore ... 23
1.2 as participações da Universidade do Ceará e do BNB 36
1.3 os vivos e a beleza do morto ... 48
1.4 o poder da antologia .......... 59
1.5 a figuração do autor ......................................1.6
Como se tornar folclorista .. 75
Capítulo 2 - a cultura entre a economia e o turismo.. 88
2.1. Cultura, turismo e economia ...... 88
2.2 economia, cultura e turismo ...... 115
2.3 turismo, economia e cultura........ 134
Capítulo 3 - a cultura exibida na exibição do “popular”
154
3.1 a vitrine e a memória....... 154
3.2 o palco e a encenação..... 172
3.3 a arte pública: temas e tipos regionais ... 179
3.4 o caso da xilogravura: da capa ao quadro . 199
Capítulo 4 - o “popular” nas políticas culturais ..... 225
4.1 a formação de um acervo .. 225
4.2 o projeto de difusão da literatura de cordel.. 230
4.3 o PNC, o CNRC, o PNDA e o CERES .... 236
4.4 novas publicações ............ 246
4.5 a segunda edição da antologia: mudança e permanência
. 262
4.6 novos autores... 268
Considerações finais ...... 279
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Ana Amélia Rodrigues de Oliveira. A escrita e o “popular” A
Antologia do folclore cearense e a fabricação de um autor.
Revista Tempo Universidade Estadual Vale do Acaraú — Sobral
(CE) 2017
Resumo: Em 1968. o folclorista cearense Florival Seraine
publicou a Antologia do folclore cearense, em um momento
em que o folclore estava integrado às políticas públicas de
cultura por meio da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, criada em 1958 pelo governo federal. O presente artigo
analisa como Seraine utilizou a escrita não apenas para
inventariar as tradições populares, mas também para se afirmar como autor em um campo de estudos que estava se estabelecendo, e em uma rede de discussão nacional engajada
nas questões do folclore
Sumário:
Introdução; O folclore “científico” no Brasil; A Comissão

Cearense e os estudos folclóricos; O poder da antologia; Como
se tornar folclorista; Considerações finais.
Ana Lorym SOARES; Folcloristas na repartição: folclore e
políticas culturais no Ceará (1950-1970) - Políticas Culturais em Revista, 1 (5), p. 37-57, 2012 –
www.politicasculturaisemrevista.ufba.br
Resumo da autora:

Este artigo analisa a relação entre a atuação de um
grupo de folcloristas ligados à Comissão Cearense de
Folclore e a elaboração e execução de políticas culturais no Estado do Ceará, entre as décadas 1950 e 1970.
Para este fim, lança-se mão de documentação
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prioritariamente institucional, como relatórios de atividades da Secretaria de Cultura do Estado, atas de
reuniões da Comissão Cearense de Folclore e do Conselho Estadual de Cultura, mas também, de periódicos, correspondência e textos de autoria dos
folcloristas. O exame desse material possibilita considerar que a definição, elaboração e execução de políticas de cultura no Ceará – ao que concerne no que se
convencionou chamar de cultura popular ou folclore –
no período acima referenciado, é resultado da convergência das orientações federais para o setor cultural com a participação de folcloristas nas instituições
culturais do Estado do Ceará.
Sumário.
Introdução; Folclore e políticas culturais: aproximações; A

configuração institucional da cultura no Ceará: o CEC, a
SECULT e as políticas culturais; Considerações finais: o lugar
do folclore nas políticas culturais cearenses
Este é um artigo importante e as considerações da autora
poderiam ser replicadas nas avaliações do percurso de todas
as comissões a começar pela Comissão Nacional de Folclore.
Dou ao projeto um nome: Comissões de Folclore: de
paraestatais a ONGs em concorrência pelo mercado de
bens simbólicos.
Nesse percurso, colocaríamos de um lado, a Sociedade Brasileira de Folclore de Câmara Cascudo, uma ONG avant la
letre; e de outro a Comissão Nacional de Folclore e todas as
comissões estaduais abrigadas, originalmente, sob o guarda
chuva do IBECC e desprotegidas dos guarda chuvas em seus
respectivos estados, apesar das minutas de convênio pro64

postas pela Comissão Nacional. Agregue-se a isto a vitória
de Pirro de criação da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro – esse “antro de comunistas” como quis o movimento
que empolgou a ditadura de 1964. Um aspecto mais que curioso se denota no abrigo inicial das Comissões: Instituto Histórico e Geográfico e ou Academias de Letras.

Bahia:
Prezado leitor, você tem curiosidade em conhecer o percurso da
Comissão Baiana de Folclore? Então acesse <http://

www.comissaobaianadefolclore.org.br/. O que encontrou? “O
site não foi encontrado”. É assim mesmo. Nós de Minas já
passamos por isto e não estamos isentos de retornar àquelas velhas e carcomidas pastas de arquivo. Destino das ONGs.
Elas correm o risco de serem tão temporárias quanto o são
as pequenas empresas. Durar cinco anos se assemelha ao
que os senhores de escravos esperavam como vida útil nos
engenhos. Enquanto isto, saboreiem, enquanto for tempo, o
site www.folcloreminas.com.br. Notem “ponto.com”. Isto quer
dizer que nosso site surgiu da vontade de um analista de sistema que o financia e mantém. Haja risco institucional. Contudo, é mais seguro do que confiar nos editais de cultura.
É uma pena que não possamos nos deliciar com a linda e
exuberante história da Comissão Baiana de Folclore pelo uso
dos meios plus-ultra-pós-modernos. Contudo, vale a pena
comentar a tese concluída na Faculdade de Letras da Universidade Federal da Bahia, defendida no ano de 2012 – esta
está disponível na internet. Curiosidade. Ela não trata da formação do movimento folclórico na Bahia, nem elogia o abará,
nem o acarajé, menos ainda o vatapá. Refere-se aos impasses
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do movimento folclórico com atenção para um baiano que
ocupou o ministério da Cultura. Ministro Gilberto Gil.
É claro que a obra de Luís Rodolfo Vilhena não lhe escapa e é
referência importante. Outra bela curiosidade, a tese foi desenvolvida na Faculdade de Letras, o lugar das “disciplinas
humanistas”. Belo lugar, aí também se faz pesquisa científica. Analisam-se relatos, pessoas são entrevistas e discursos
se tornam “base empírica” que exige interpretação. Não é
somente Alfredo Bosi que se aventura nessas águas. Um dos
nossos mais louvados autores nessa área foi Antônio Cândido, sem esquecer o pioneirismo de Sílvio Romero.
Vanusa Mascarenhas Santos. Cultura popular e nacionalidade no Brasil: tessituras, conflitos e cumplicidades. Tese doutorado em Letras. UFBA. 2012
Resumo da autora:

Estudo da dizibilidade produzida acerca da cultura
popular no Brasil, observando como intelectuais, Estado e fazedores de cultura popular têm dialogado a
partir de 1947, quando é criada a Comissão Nacional
de Folclore, e as linhas de força que suturam esses
acontecimentos, de modo a constituírem um agrupamento discursivo aparentemente soberano e natural.
O corpus da presente pesquisa foi constituído pela Carta
de Folclore redigida em 1951; Carta de Folclore de
1995, releitura do documento anterior; Anais do VIII
Congresso Brasileiro de Folclore; Anais do I Seminário
Nacional de Políticas Públicas para as Culturas Populares; discursos do então Ministro da Cultura, Gilberto
Gil, proferidos em 2003, e entrevistas realizadas com
folcloristas em 2011. Trata-se de uma abordagem qua66

litativa, delineada como estudo documental,
complementada com pesquisa de campo e análise
interpretativa dos dados. O movimento textual empreendido na tese foi o de trazer à cena as lacunas,
impasses, silenciamentos e as dissensões desses discursos. Compreendendo essa operação como um
retecer discursivo, assume-se a impossibilidade da síntese, haja vista a existência de diferenças irremediáveis necessárias para o avanço no debate teórico sobre a cultura popular no momento contemporâneo,
proposição pensada a partir das seguintes questões:
como ferir o discurso da unidade, alicerçado no paradoxo de sermos uno em nossa diversidade cultural e,
assim, descosturar as ilusórias incorporações, sem representação efetiva de muitos, as quais, ao longo da
nossa história, têm produzido inúmeras desigualdades?; O diálogo entre Estado e sociedade civil, imprescindível para a elaboração e o implemento de políticas públicas, tem sido profícuo em todos os setores
culturais?; Os sujeitos, cujas práticas culturais historicamente foram excluídas das agendas governamentais, têm efetivamente participado desse processo ou
apenas se alojado numa maquinaria discursiva que se
mantém conectada a um sistema organizacional resistente a ações descentralizadoras? O projeto de inclusão cultural posto em curso desde 2003 pelas instâncias governamentais tem demandado mudanças
epistemológicas e organizacionais e se feito acompanhar por elas? Os estudos mostraram que o esforço de
imprimir às políticas públicas para a cultura popular
um caráter democrático e participativo não neutraliza um desejo de harmonização dos diferentes brasis,
às voltas com questões identitárias, o que podemos
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interpretar como estratégia de controle que se confronta a resistências, a exemplo do trabalho que ora
se constrói.
Sumário

1 introdução .. 12
2 novos velhos temas em debate 17
2.1 “antecedentes” do movimento folclórico no brasil 28
2.2 embaralhamentos culturais 34
2.3 a emergência da comissão nacional de folclore .. 42
2.3.1 tentativas de discernir o indiscernível ...53
3 a colonialidade dos processos “democráticos”.. 61
3.1 entre a imposição, a influência e a devoração .....64
3.2 “políticas culturais” em tempos de crise ..... 82
3.3 salvaguarda do patrimônio imaterial: a emergência de uma
nova ordem discursiva? .......94
4 nacionalismo e políticas culturais: um recorte
cotemporâneo ............ 108
4.1 marcos da (re)composição da área cultural ... 122
4.2 estado e movimento folclórico: reinvenções e recusas.
129
4.3 perigos identitários ............139
5 clivagens e rasuras na construção de políticas públicas
para as culturas populares ... 145
6 alinhavando pontos. 160

Sergipe:
Sergipe tem Aglaé, tem Núcleo de Pós-graduação e Pesquisa
em Antropologia na Universidade Federal e teve também a aluna Tatiana interessada em exibir o saber viver em Sergipe embalado pela Comissão Sergipana de Folclore.
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Tatiana Silva Sales. Intelectuais e “folclore” em Sergipe : um estudo
sobre a Comissão Sergipana de Folclore (1948-1976) – 2018

Resumo da autora
A Comissão Sergipana de Folclore – CSF, objeto de estudo desta pesquisa, é criada em 1948 como uma iniciativa do “movimento folclórico” brasileiro
institucionalizado através da Comissão Nacional de
Folclore, criada em 1947 como resposta às iniciativas
de promoção à paz e à diversidade empreendidas pela
UNESCO no período conhecido como pós-guerra. A CSF
reuniu uma plêiade de intelectuais ao longo dos seus
setenta anos de existência. Muitos deles estiveram ligados a outras instituições culturais sergipanas, como
a Academia Sergipana de Letras, o Instituto Histórico
e Geográfico de Sergipe, a Universidade Federal de
Sergipe, a Secretaria de Estado da Cultura, o Instituto
de Música, a Faculdade Católica de Filosofia de
Sergipe e a Sociedade de Cultura Artística de Sergipe.
Dessa maneira, algumas questões apresentam-se
como bastante pertinentes a este trabalho: identificar
quem foram esses profissionais ligados à CSF e que
tiveram ação considerada expressiva dentro da instituição ao longo de sua existência e nas ações que
empreenderam; que espaços ocuparam; por que o folclore é escolhido como “causa” por esse grupo social
e como se deu sua articulação com a orientação das
políticas de defesa do folclore brasileiro em associação com as esferas estatais local e federal. Além disso, que concepções de folclore foram construídas e
difundidas a partir desses atores em seus “lugares de
fala”. Com isso, nosso objetivo é traçar uma abordagem que auxilie na ampliação do entendimento do
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que é concebido como folclore em Sergipe – posto
que se apresenta como categoria social e historicamente construída - por meio da contribuição dos intelectuais que fizeram parte da CSF. Desta forma,
estruturamos este trabalho em três capítulos, de maneira a fornecer uma contribuição à trajetória dos estudos de folclore em Sergipe. Tal abordagem visa realizar uma inserção sócio-histórica em grupos que pensaram e fizeram usos das categorias de “folclore”, “cultura popular”, “povo” e “política”. Por fim, nas considerações finais, procuramos demonstrar como a pesquisa se mostra relevante para compreendermos como
indivíduos pertencentes à Comissão Sergipana de Folclore contribuíram, com essas concepções, para a
institucionalização dos chamados “estudos de folclore” em Sergipe. Essa contribuição pode ser vista como
uma tradução de diversos níveis de articulações relevantes entre instituições da sociedade civil, órgãos do
poder público e universidade, para conferir ao folclore status por meio de diferentes abordagens dentro
da própria CSF: “saber do povo”, “tradição”, “essência” que deveria ser pesquisada, compreendida,
divulgada, preservada e mantida como expressão viva
da “cultura” e “identidade” sergipanas.
Sumário:
INTRODUÇÃO...............11
- Apresentação..........11
- Objeto e Problema....... 14
1. Notas para uma sócio-história dos estudos de folclore
no Brasil.....24
1.1. Estado, sociedade e o sentido de identidade nacional....25
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1.2. Os estudos de folclore no Brasil e as estratégias para a
institucionalização da área....29
1.3. A Comissão Nacional de Folclore: primeira instituição
federal para estudos de folclore no Brasil......32
2. Caminhos dos “estudos de folclore” em Sergipe – Do
pioneirismo de Sílvio Romero à criação da Comissão
Sergipana de Folclore....37
2.1. Pensando “folclore” em Sergipe........37
2.2. Primeiros passos dos estudos de folclore em Sergipe.........
41
2.3. Primeiras iniciativas de políticas de patrimonialização em
Sergipe.... 43
2.4. A criação da representação sergipana do IBECC e a fundação da Subcomissão Sergipana de Folclore....46
2.4.1. A contribuição da antropologia de Felte Bezerra e sua
participação na Subcomissão Sergipana de Folclore.....47
2.4.2. A atuação da Comissão Sergipana de Folclore em meio
à “efervescência cultural” local dos anos 1960 e 1970.....53
3. A Comissão Sergipana de Folclore em suas relações com
os espaços acadêmico, administrativo e governamental –
1960-1976.......57
3.1. A participação de Bráulio do Nascimento na
reestruturação da Comissão
Sergipana de Folclore........61
3.2. A contribuição da antropologia acadêmica de Beatriz Góis
Dantas na Comissão Sergipana de Folclore 63
3.3. A Revista Sergipana de Folclore – RSF: veículo de
expressão de concepções sobre folclore.... 68
3.4. Estrutura administrativa da CSF entre os anos 1976 e
1979.....69
3.5. Aglaé d Ávila Fontes: notas sobre a trajetória da atual
presidente da CSF...75
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Considerações finais
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Com base no resumo e no sumário, já é possível avaliar a qualidade da “etnografia” da autora, exigindo do leitor quase afirmar: são registros de vivência diferentes da “observação participante”. Note-se mais uma vez a contribuição de Luís Rodolfo
Vilhena e Maria Laura Cavalcanti.

Paraíba:
Paulo Anchieta Florentino da Cunha O Movimento folclórico
brasileiro e seus desdobramentos na Paraíba uma aproximação
a partir da trajetória de Hugo Moura. (1960-1978) Recife, Uni-

versidade Federal de Pernambuco,Pós graduação em Antropologia. Dissertação de Mestrado. 2011
Esta obra de Paulo Anchieta é um modelo para a compreensão de como se pode recuperar a trajetória do movimento
dos folcloristas a partir de um personagem. Já se viu que isto
aconteceu com outras teses e monografias, como o caso da
Comissão de Folclore do Amazonas, do Paraná e se pode
exemplificar com a de Oswaldo Giovanini sobre “os Negros
do Garimpo” de Aires da Mata Machado em Minas Gerais,
“Um certo Capitão Edson Tomás” de Joana Corrêa, também
de Minas Gerais, Edison Carneiro e outros mais já apresentados neste artigo.
Paulo Anchieta narra sua aproximação e interesse pelo personagem fundador da Comissão Paraibana, aproximação que
vale para a maioria dos casos e para a pesquisa histórica em
geral. O passado não nos chega pleno de informações. No
caso das Comissões de Folclore, ele se dá aos pedaços e
exige habilidade de arqueólogo para imaginar o todo a partir
de fragmentos. Imaginem: é frequente que a Comissão seja
composta de um só homem. Os acervos se tornam reserva
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pessoal que são herdados conforme a “Lei das Heranças e
Espólios” – Patrimônio ou Matrimônio?!!. Morreu? É o momento de os filhos darem aos livros e papéis “velhos” o destino que imaginam. Sebos, Serviços de Limpeza Urbana, ou
gloriosos funerais de cremação sem piedade.
Paulo Anchieta informa: “a família não sabia bem o que fazer
com aquele acervo de livros e documentos”. É assim mesmo.
Tive a oportunidade de testemunhar o sofrimento de Cristina
de Miranda Mata Machado, diante do legado de seu pai, Aires
da Mata Machado Filho. Um dos irmãos deliberou apurar dinheiro com o acervo do pai. 32.000 volumes compostos de
obras algumas raríssimas. Membros da Comissão Mineira de
Folclore avaliaram o valor de mercado em R$800.000,00. Não
houve instituição pública nem privada que quisesse, nem
mesmo lavar algo com a aquisição de tão “rico” acervo. Encontrou-se, porém, um livreiro em São Paulo que ofereceu
R$80.000,00 pelo legado. E lá se foi disperso tudo que Aires
havia guardado, talvez, até mesmo as atas de fundação da
Comissão Mineira de Folclore. Sem outro sentido para a vida,
Cristina se despediu desse mundo em que a memória não
vale mais a pena.
Paulo Anchieta se defrontou com esses desafios e teve o cuidado de narrá-lo. Que fazer para encontrar a chave perdida?
Vale acompanhar o plano do autor.
1. Da Metodologia
2. Contextualizando a reflexão sobre os estudos do folclore no Brasil.
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2.1. Evolução dos estudos de folclore no Brasil”, a sistematização de Edison Carneiro.
2.2. Florestan Fernandes e Edison Carneiro um
diálogo possível?
2.3. Por uma visão antropológica dos estudos
de folclore no Brasil.
3. Descrição de uma trajetória
3.1. Perfil biográfico
...
3.5. Desdobramentos do movimento folclórico
na Paraíba.
3.6 A participação de Hugo Moura no I Congresso Brasileiro de Folclore
3.7. Hugo Moura e a mediação entre o folclore
e a universidade
4. Mapeando uma perspectiva etnográfica nos trabalhos de
Hugo Moura {sete seções]
Considerações finais seguidas de 3 apêndices e 4 anexos.
É oportuno registrar que um dos componentes da banca foi
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti.

Alagoas
A referência à obra de Vilhena comparece no artigo registrado em seguida.
Wagner Neves Diniz Chaves. Doutor em Antropologia Social
pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Adjunto de Antropologia da Universidade
Federal de Alagoas. Diretor Geral do Museu Théo Brandão de
Antropologia e Folclore. Identidade, Narrativa e emoção no
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Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore. Revista
ANTHROPOLÓGICAS, ano 16, volume 23(2): 2012
Desse artigo importa a leitura da seção intitulada “Théo
Brandão e os estudos de folclore em Alagoas”.
Como resultado direto da atuação e influência de Théo
Brandão, Alagoas se tornou um dos estados mais atuantes do movimento. Além de ter sido, em 1952, sede
da IV Semana do Folclore Nacional, ocasião em que o
termo Folguedo Popular é definido, passando, desde
então, a ser o principal objeto de estudo e interesse
dos folcloristas, o estado foi um dos primeiros da federação a institucionalizarem uma Comissão Estadual dedicada ao folclore. Data de 1948 a criação da
Comissão Alagoana de Folclore, braço estadual da
Comissão Nacional de Folclore.
Ver também do mesmo autor em Enlaces “Gente da sua gente”: Os registros sonoros de Théo Brandão” – p. 77 – 113.
Esta é a Alagoas que sediará o XVII Congresso Brasileiro de
Folclore neste ano da graça de 2019.

Rio de Janeiro:
Antes de dizer qualquer coisa sobre o Rio de Janeiro, há que
lembrar que a República dos Estados Unidos do Brasil consolidou nesse território do Distrito Federal – o qual se tornou
Estado da Guanabara após inaugurada Brasília. Há lembrar e
fixar, por isso, que no Rio de Janeiro, a capital da República,
se fundou a Universidade do Brasil. Uma das consequências
disso seria que Rio de Janeiro seria a cidade-síntese do Brasil. A perda da sede da capital e, principalmente, a incorpora75

ção do estado da Guanabara no estado do Rio de Janeiro,
trará enormes consequências para a compreensão do Movimento dos Folcloristas nessa cidade.
Pouco lembrado, mas importante para a compreensão da
nebulosidade são os estudos/romances de Lima Barreto:
Policarpo Quaresma, Isaías Caminha e, principalmente, Clara dos Anjos, retratam os desafios dessa metrópole síntese.
Nem será necessário mencionar Manuel Antônio de Almeida,
José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Aloísio Azevedo, Coelho Neto, Machado de Assis e Olavo Bilac. É no Rio de
Janeiro que a inteligência brasileira se há de pautar.
Será exatamente, por isso, que as teses e monografias que
tomam o Rio de Janeiro como referência ultrapassarão os limites territoriais do estado.
Rui Aniceto Nascimento Fernandes exibe uma tese sobre a
historiografia fluminense: Historiografia e a identidade
fluminense. A escrita da história e os usos do passado no Estado
do Rio de Janeiro entre as décadas de 1930 e 1950 Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em História
Social da Cultura da PUC-Rio como parte dos requisitos parciais
para obtenção do título de Doutor em História.
Mas será em artigo publicado pela ANPUH que esse estudioso
irá tratar especialmente sobre o movimentos dos folcloristas e a
criação da Comissão Fluminense. Logo se revela uma curiosidade. A Comissão Nacional de Folclore criada em dezembro de
1947, apenas se instala no dia 12 de janeiro do ano de 1950.
Decorreram quasedois anos de negociação. Rui informa mais
uma curiosidade:
Rubens Falcão, [o presidente] natural de Baturité, Ceará, migrou para o Rio de Janeiro na primeira metade dos
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anos de 1920. Radicou-se em Niterói, em 1927, em decorrência de sua nomeação como inspetor de ensino primário do Estado do Rio de Janeiro.
Eis a característica de uma cidade-síntese do Brasil. O saber local
é menos importante. Há que pensar o saber imposto pela “ordem distante”. Niterói há de ser subalterna à capital da República e o getulismo e seus opositores conformarão o pensamento
do saber.
O autor prossegue em seu artigo:
Destacado burocrata da área educacional do Estado do
Rio de Janeiro organizou a CFF, contudo não realizou
muito a frente desta Comissão. Convidou seis pessoas,
de seu círculo de relações – membros da burocracia estadual e da intelectualidade niteroiense – para compô-la.
Durante sua gestão a CFF apenas realizou as comemorações do dia do Folclore em 1950, participou do I Congresso Brasileiro de Folclore (CBF), ocorrido Rio de Janeiro, em
1951, e iniciou o processo para o estabelecimento do convênio de proteção e pesquisas folclóricas entre a CFF e o
governo estadual. Em 1952, quando foi convidado a participar da comissão de organização do II CBF, que ocorreria no ano seguinte em Curitiba, renunciou ao cargo. Justificou a inatividade da CFF por suas atribuições a frente
do Departamento de Educação Primária e Pré-Primária.
Para substituí-lo, Rubens Falcão indicou o médico Luiz
Palmier. Originário de Sapucaia, Palmier migrou para o
Rio de Janeiro devido ao ingresso na espanhola em São
Gonçalo
Rui Aniceto Nascimento Fernandes Comissão Fluminense de
Folclore: reflexão intelectual e projetos políticos no Estado do
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Rio de Janeiro, na década de 1950 . ANPUH – XXII SIMPÓSIO
NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003.
Acredito serem essas as marcas que exigirão que os estudos
acadêmicos se ocupem mais dos monumentos e bens imateriais
que do Rio de Janeiro se projetam para o Brasil.
Disso são exemplos as obras de Vânia Dolores Estevam de Oliveira. Museu de Folclore Edison Carneiro Poder, resistência e tensões na construção da memória da cultura popular brasileira; e
de Lia Calabre: Políticas culturais no Brasil dos anos de 1930 ao
século XXI. Rio de Janeiro FGV 2009; para as quais peço atenção
do leitor. Dessa última, recomendo a leitura dos Capítulo II de
1946 a 1960: Cultura e Desenvolvimento p. 45 a 56 e Capítulo VI:
do desmonte à valorização. P. 107 a 126. Ana Paula Leite Vieira.
Cecília Meireles e a educação da infância pelo folclore. Dissertação de mestrado. Universidade Federal Fluminense, Pós-graduação em História, Niterói, 2013.

Ver também:
Juliana Lima Ribeiro. Marcel Gautherot e Édison Carneiro: a
imagem fixa e a dinâmica do folclore-estudo a partir do acervo do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial
para obtenção do Grau de Mestre. UFF. Niterói, 2009.
Vânia Dolores Estevam de Oliveira. MUSEU DE FOLCLORE
EDISON CARNEIRO Poder, resistência e tensões na construção da memória da cultura popular brasileira. Tese apresentada no âmbito da Linha de Pesquisa: Memória e Patrimônio, ao
Programa de Pós-graduação em Memória Social da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), como requisito
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final para obtenção do título de Doutor em Memória Social. Rio
de Janeiro, 2011
Resumo da autora:

Esta tese - levando em conta a possibilidade de outras
dimensões de reconstrução da memória social -, é um
exercício de fuga das evidências e estabilidade dos
enunciados a que conduziria a leitura pura e simples
das narrativas institucionais, e visa construir um percurso de leitura de uma das possíveis memórias do
Museu de Folclore Edison Carneiro. Neste exercício
interpretativo proponho demonstrar através de narrativas de memória do Museu, os jogos de força presentes nos enunciados selecionados para análise, fazendo ressaltar os dados implícitos e os fatos de memória
como espaços de reconstrução de uma outra memória institucional que não aparece ao exame superficial da letra ou imagem fria, que todavia está lá. Este
texto intenta analisar a memória do Museu de Folclore Edison Carneiro no período compreendido entre sua
criação em 1968 e 1984, todo ele durante o período
da ditadura militar no país. Tem ainda como objetivo
tecer o diálogo com as questões da cultura popular e
da museologia, à luz da construção do pensamento
contemporâneo sobre memória social e patrimônio
cultural. Nessa narrativa serão apontadas as relações
que se estabelecem entre a consolidação da instituição, a formação das coleções ou patrimônio constituído, e as transformações da Museologia como área
de conhecimento - entre elas a sua profissionalização.
Sumário
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São Paulo
Não se pode dizer do Movimento dos Folcloristas no Brasil
sem referência a Mário de Andrade. Não digo aqui do Mário
coletor de folguedos, das danças dramáticas, do empenho
pela música, nem mesmo do Macunaíma, uma sátira aos
estudos focados no Caráter Nacional do Brasileiro, ou do Turista aprendiz. Digo do Mário de Andrade do Movimento Modernista e de sua influência pelo Brasil afora, um homem
movido a paixão como quer aplicar ao Movimento dos
Folcloristas, Luís Rodolfo Vilhena. A ampla correspondência
de Mário com aqueles que se tornariam fundadores de Comissões de Folclore é base para essa afirmação. A que desenvolve com Câmara Cascudo desde meados dos anos 20
do século passado é um dos maiores exemplos.
Em Minas, seu papel foi fundamental ao disseminar as doutrinas e ideologias da Semana de Arte Moderna. Vou,
ousadamente, sublinhar que a obra maior de orientação ao
possível movimento dos folcloristas se apresenta em romance publicado em 1927, mas já esboçado em 1924 que tem
como título Amar verbo intransitivo. Quem é o personagem
principal? A Fräulein, uma governanta alemã disciplinada para
instruir crianças das elites brasileiras. Mais do que o “Namoro com a medicina”, Mário nos apresenta o “Namoro com a
Psicanálise”.
Eis a afirmação do autor:

81

O livro está gordo de freudismo, não tem dúvida. E é
uma lástima os críticos terem acentuado isso, quando
era uma causa já estigmatizada por mim dentro do
próprio livro. Agora o interessante seria estudar a
maneira com que transformei em lirismo dramático a
máquina fria de um lirismo científico. Esse jogo estético então assume particular importância na página
em que “inventei” o crescimento de Carlos, seguindo
passo a passo a doutrina freudiana. [Amar, verbo
intransitivo. Idílio. 16 ed. Belo Horizonte: Rio de Janeiro: Vila Rica, 1944. P. 153]
Porém se a Fräulein [Elza] é alemã, Mário enviou para a turma do Movimento Modernista de Minas Gerais um possível
prefácio ao Amar, verbo intransitivo o qual foi publicado no
primeiro número de A Revista em que se vale de metáfora
sublime para desvendar como nossos desejos são atendidos
pelo garçom que nos serve. O artigo tem, simplesmente, o
título de “Capítulo” que não consta no livro. Foi publicado em
A Revista e o primeiro parágrafo anuncia:
Andando por estes mundos apenas descobri uma profissão à qual o alemão não se adapta. A do garçon. O
alemão não sabe, não pode ser garçon. Mostre-se
embora rápido e solicito, simpático, feliz não é eficaz.
Essas mesmas qualidades indispensáveis no garçon se
transformam no alemão em motivos de afastamento.
Qual seria o garçom ideal para nós brasileiros? Mário conclui, após longos comentários sobre garçom ideal para nos
servir:
França, filha unica da Grécia! Garçon, filho de lavadeira! Esta alimpou da truculência e misticismo bár82

baro da Ásia a roupa branca que pelos séculos dos
séculos resguardará de chuva e frio a epiderme da
humanidade pensativa. Lavou genialmente, Linbo
mais alvo que Sócrates, Platão, Aristóteles não tem.
Mas não basta a roupa. O garçon veio preparar a janta
suculenta e vária com pratos pra todos os estômagos
e vinho pra todas as guelas. Riqueza carinho e
comedimento. Curiosidades pra todos os curiosos,
mediana calma pra todo os agitados, duchas quentes
e duchas frias. Duchas escocesas. E sobretudo maravilhosamente o descobrimento dos fósforos... Eu te
venero, França! oh servidora ideal, garçon da gente
!... [ortografia do original in A Revista, Belo Horizonte, julho de 1925, ano I, nº 1]
Está aí, o Freud e, sub-repticiamente, o conceito de kultur e
civization que irá incomodar os estudiosos por muitos anos.
Há um imperativo categórico profundamente freudiano no
interior de certas correntes do Movimento Modernista que
pode ser expresso nas palavras “Livre associação”. Esse imperativo é demolidor da racionalidade dita científica. E de
toda estética que determina formas de expressão. Não é acaso que se execra o parnasianismo, e todos os discursos que
os autores do movimento chamam de “passadistas”. Um diálogo com esta categoria taxonômica será empreendido pelo
escritor Eduardo Frieiro em obra publicada em 1930 com o
título de “Inquietude, Melancolia” e que receberá, cinquenta
anos depois, o título de Basileu.[Belo Horizonte: Itatiaia, 1981]
Nessa obra “amar” é o desafio. Basileu vive da busca da “felicidade de sonhar”.
Há mais, em São Paulo se desenvolve a querela que os analistas atribuem a Florestan Fernandes em polêmica com
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Edison Carneiro. Ora, havia em São Paulo, além da USP uma
Escola Livre de Sociologia e Política e um autor que publicara em 1945 uma obra com o título de Teoria e Pesquisa em
Sociologia. Pois bem, esse autor decidiu desenvolver uma
ampla pesquisa publicada vinte anos após realizada com o
título de O Homem no Vale do São Francisco. O estudo envolveu centenas de alunos, técnicos e professores, foi publicado em três alentados volumes e o autor destaca na primeira
página a “colaboração de Alceu Maynard Araújo, Alfonso
Trujillo Ferrari, Esdras Borges Costa, Fernando Altenferder
Silva, Levy Cruz, Octávio da Costa Eduardo e outros”. Entre
esses “outros” figura o nome de um dos fundadores da Comissão Mineira de Folclore, João Dornas Filho, o qual publicaria “Aspectos da Sociologia Brasileira” sem nenhum interesse de polemizar com o movimento dos folcloristas.
Vele sublinhar também contribuições de Maria Isaura Pereira
de Queiroz com obras sobre Dança de São Gonçalo, O
Messianismo no Brasil e no Mundo, O Mandonismo Local,
entre outras.
O coordenador do grupo paulista que “inaugura” a articulação dos estudos de comunidade com as marcas regionais e a
sonhada “catalogação” dos saberes chama-se Donald Pierson.
O Homem no Vale do São Francisco é obra resultante do percurso por toda a região que compreende a bacia do São Francisco, da nascente até a foz com atenção para cidades, lugarejos e pessoas. Até a fumacinha das chaminés é registrada
para revelar costumes fixados em hábitos dos moradores.
Há também um nome que merece a maior atenção como gerador de polêmica bem antes da manifestação de Florestan
Fernandes. Refiro-me a Rossini Tavares de Lima. Vale fixar o
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nome Rossini. Há herança familiar por grandes músicos. Seu
tio se chamava Donizete e seus irmãos homenageavam os
grandes músicos. Porém. Isto é pormenor. Rossini passou a
significar o São Paulo “de raiz”. Identificado como síntese de
São Paulo, Vanda Figueiredo – a irmã do cartunista Henfil – o
entrevistou e ouviu:
entrevista eu não dou se não é sobre folclore eu não
sei eu não sei nada a não ser sobre folclore minha
vida é estudar dar aula estimular colaborar com os
que desejam estudar folclore
(...)
sou caipira descendente de tropeiro do sul de são paulo
sou de itapetinga caipira é o homem nascido no interior de são paulo e expressa aquela cultura do habitante do interior
(...)
são paulo é uma maravilha! adoro! sou um caipira
enamorado da grande cidade
(...)
aqui no museu funciona a escola de folclore às quintas-feiras eu dou as 10 primeiras aulas qualquer
pessoa pode-se inscrever
(...)
no setor de danças e folguedos populares só conheço
um estado que bate são paulo: é alagoas [ Wanda
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Figueiredo. Aqui São Paulo. São Paulo: Editora do Escritor, 1971. P. 75-87 textos sempre em minúscula sem
pontuação.]
Está aí a marca do folclorista: ele não se distancia do povo
que é, para escândalo dos que insistem no distanciamento.
Aludi a uma polêmica. Ela se travou num Congresso de Folclore. Rossini defendeu e perdeu a proposta do “Folclore
Nascente”. Perdeu. Insistia na folclorização, categoria que
implicava a compreensão da tradição como processo. Mais
um argumento em reforço da tese de Florestan Fernandes.
Há também uma obra de Rossini importante para a compreensão do movimento dos folcloristas em São Paulo. Refirome, A Ciência do folclore. São Paulo: Martins Fontes, 2003,
publicada em primeira edição em 1978.
Nessa obra, além da ênfase de que “cada brasileiro é um
folclorista em potencial, mas que é preciso querer sê-lo” (p.
7), irá resultar: “A Antropologia Cultural ou Etnografia, como
preferem designá-la no Brasil, é a ciência com a qual o folclore possui maiores afinidades. Mas não consideramos o
folclore como uma de suas subdivisões, como querem alguns
especialistas” (p.17). “Nos seus relatórios científicos, o
folclorista deve ter muito cuidado no que se relaciona à correta ou não utilização de determinados termos. (...) Como não
há folclore mais rico ou mais pobre, mais bonito ou mais
feio, nunca utilizar os termos “riqueza” e “beleza”, para caracterizar esta ou aquela expressão do folclore.” (p. 19).
Vem agora uma posição especial: “definimos (folclore) como
ciência sociocultural que estuda a cultura espontânea do
homem da sociedade letrada” (p. 25-26) Isto, traduzido para
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nossa linguagem: folclore estuda os costumes fixados em
hábitos, valendo lembrar que hábito é termo popular que incomoda os filósofos nominalistas desde de Idade Média.
O capítulo mais importante para o objeto deste artigo tem o
título de “Conscientização” – p. 92-102 -. Nele, Rossini irá
descer a pormenores na conformação do movimento dos
folcloristas na década de 1940. Lembra a criação de sociedades efêmeras de estudo de folclore em São Paulo e em muitos estados do Brasil. Parece que a obra em análise não foi
objeto de leitura de Luís Rodolfo Vilhena a qual contribuiria
para seu projeto; caberá a Daniel Reis em artigo “Criações e
recriações dos museus de culturas populares” que preencherá essa lacuna na obra em memória de Vilhena e seu Projeto
e Missão. Daniel Reis reserva uma seção de seu artigo na
obra Enlaces a Rossini e o museu com seu nome. Merece
transcrição o que esse autor recupera da “Carta aberta” –
que não foi aberta – “a alguns antropólogos e sociólogos”
[lamento que não tenham sido incluídos outros especialistas
da divisão do trabalho acadêmico]:
Como folclorista, acompanho o trabalho dos sociólogos e antropólogos, com muito interesse de informação e estudo. Entretanto, essa convivência científica
toma características diferentes, quando tenho pela
frente aqueles que tentam ditar cátedra no campo do
folclore, acabando por oferecer testemunhos de que
não sabem nada ou quase nada da matéria ou, então,
para falar mal, sem qualquer exceção do folclorista.
[p. 387]
Confesso, confesso, essa “Carta aberta” é uma prenda! Ela
me remete a uma recomendação de Martin Heideger; para
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compreender é necessário posicionar-se no “Estado da Questão”. E me faz lembrar também um preceito de Gilles Deleuze,
no artigo “Em que se pode reconhecer o estruturalismo?”.
Deleuze encerra com essas palavras: “Nenhum livro contra o
que quer que seja jamais tem importância; somente contam
os livros “pró” alguma coisa de novo, e que sabem produzilo.” [p.302 in História da filosofia, ideias, doutrinas. Vol.8. O
século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1974.]
Minha interpretação é: para compreender, vista-se de simpatia, seja compassivo, coloque-se no estado da questão. Creio
que Rossini nos informa isto. Lê compassivamente as obras
de antropólogos e sociólogos e se depara com a realidade de
que tais ou alguns antropólogos e sociólogos não leem as
obras dos chamados folcloristas com a mesma compaixão,
desconhecem o “Auto da Compadecida”. Compreender é investir-se do poder de realizar críticas radicais ao objeto e
despir-se do poder de censura. Enquanto a crítica é contribuição a censura é abandono ou puro elogio emocional.
É curioso que os estudos sobre o movimento dos folcloristas
em São Paulo coloquem Rossini e o museu no centro das atenções com se vê em duas obras comentadas rapidamente em
seguida.
Cláudia Vendramini Reis. Um museu está desaparecendo em
São Paulo: a trajetória do Museu de Folclore Rossini Tavares
de Lima. Dissertação de mestrado em Museologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017.
Cláudia ao se debruçar sobre a situação de quase abandono
do Museu de Rossini se depara com sua trajetória e informa:
“Confirmou-se, ainda, a existência de disputas entre
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folcloristas e cientistas sociais pela constituição de um campo de saber específico para o estudo das culturas populares”. A “Introdução” coloca o leitor no “estado da questão” o
abandono do museu na cidade de São Paulo e repercussão
na imprensa. Lembra-nos, no início do primeiro capítulo, os
nomes dos parentes de Rossini: Verdi, Bellini, Chopin, Mozart...
Não se lembra do Donizetti mencionado por ele em conversa
com Wanda Figueiredo. Discorre em seguida para situar o
percurso do movimento dos folcloristas que resulta na implantação do Museu e no destaque de seu autor. Realiza rápida revisão da bibliografia, onde coloca em relevo a obra de
Luís Rodolfo Vilhena [p.19 – 56]
O plano do primeiro capítulo exibe os assuntos de interesse
para este artigo.
Capítulo 1. Rossini Tavares de Lima e a constituição do Museu de Folclore.
1.1. A formação do acervo. P. 33 - 45
1.2. Museu de Rossini Tavares de Lima. P. 45 – 56.
Joana Ramalho Ortigão Corrêa. A Construção Social do
Fandango como Expressão Cultural Popular e Tema de Estudos de Folclore. Sociol. Antropol. vol.6 no.2 Rio de Janeiro May/
Aug. 2016
Nossa companheira de Comissão Mineira de Folclore, Joana
Corrêa, também coordenadora da obra Enlaces defendeu tese
de mestrado sobre o fandango, tendo publicado várias obras
sobre esse tema. No artigo cujo resumo se exibe em seguida,
ela se debruça sobre o assunto em três seções de interesse
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para a compreensão do movimento dos folcloristas em São
Paulo. o fandango e os precursores do folclorismo no Brasil; o
regionalismo como marca do movimento folclórico; o fandango
no mapa do folclore paulista e a caracterização do homem rural.

Resumo da autora
O artigo propõe um olhar antropológico sobre a profunda participação dos estudos de folclore e de categorias usadas por estes estudiosos nas construções de
sentido e dinâmicas do fandango, expressão popular
comum no litoral sul e sudeste brasileiro, especialmente nos estados do Paraná e de São Paulo. Revisitando
obras e processos de pesquisa empreendidos por Mário de Andrade, Renato Almeida, Fernando Corrêa de
Azevedo, Inami Custódio Pinto, Alceu Maynard Araújo, Rossini Tavares de Lima, entre outros, procuro
elucidar, a partir do fandango, suas diferentes concepções e projetos no tratamento dado a questões, estratégias e práticas caras ao folclorismo, como
patrimonialização, regionalismo, risco, rumor e resgate. Proponho ainda pensar sobre como tais autores
articularam, cada um em seu tempo e a seu modo, os
estudos de folclore com os campos das artes e das
ciências sociais

Rio Grande do Norte
Chegamos ao Rio Grande do Norte, nele encontramos uma
cidade que anuncia: “Aqui todos os dias é Natal”! Bela recepção. Poderia dizer também: Terra de Câmara Cascudo. Com
efeito, ninguém é mais conhecido, estudado e consultado em
todo o Brasil que Luís da Câmara Cascudo. Ele é o Folclorista
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com letras maiúscula. Fundou a Sociedade Brasileira de Folclore e é mencionado por quase todos folcloristas e não
folcloristas que se obrigam a percorrer e estudar algumas
das suas obras.
Luis Rodolfo Vilhena narra as peripécias de criação de uma
subcomissão de folclore no estado do Rio Grande do Norte,
tendo já em funcionamento a referida Sociedade Brasileira.
Atento para o mundo, torna sua casa o Centro. Mário de
Andrade narra alguns aspecto curiosos dessas peripécias.
Contudo, o maior símbolo da importância de Câmara Cascudo
para o Brasil se mostra na obra: Dicionário Crítico: Câmara
Cascudo organizado por Marcos Silva. [São Paulo: Perspectiva, FFLCH/USP, Fapesp; Natal: EDUFRN, Fundação José
Augusto, 2003.]
Essa obra reúne 91 estudiosos de todas as partes do Brasil
para destacarem temas abordados por Cascudo em alguma
de suas obras.
Para animar a curiosidade do leitor apresento as três primeiros temas focados em cada letra, quando houver: A. Alma
Patrícia; Antologia da Alimentação no Brasil; Antologia do
Folclore Brasileiro. B. Breve história do palácio Pontengi; C.
No caminho do Avião; Canto de Muro; A carnaúba. D. Dante
Alighieri e a tradição popular no Brasil; Dante Alighieri e a
tradição popular no Brasil. 2ª versão; Dicionário do Folclore
Brasileiro. E. Ensaios de Etnografia Brasileira; Estatutos da
Sociedade Brasileira de Folk-Lore. F. Fabulário do Brasil; Flor
de Romances Trágicos; Folclore nos autos camonianos. G.
Gente Viva; Geografia do Brasil Holandês; Geografia dos mitos brasileiros. H. História da alimentação no Brasil; Uma
história da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte;
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História da cidade do Natal. I. Informação de história e
etnografia; Informação de história e etnografia, 2ª versão. J.
Jangada; Jangadeiros; Jerônimo Rosado; Joio. L. Lendas brasileiras; O livro das velhas figuras; Locuções tradicionais no
Brasil. Coisas que povo diz. M. Made in África; O Marquez de
Olinda e seu tempo; Maleagro 1ª versão. N. Nomes da terra;
Nosso amigo Castriciano; Nosso amigo Castriciano 2ª versão. O. Ontem – Memórias. P. O padre Miguel e outros temas cascudianos; Paróquias do Rio Grande do Norte; Pequeno manual do doente aprendiz. R. Rede de dormir; Na ronda
do tempo. S. Seleta de Luís da Câmara Cascudo; Em Sergipe
Del Rey; Sociologia do Açúcar. T. O tempo e eu – memórias;
Tradição, ciência do povo; Tradições populares da pecuária
nordestina. V. Vaqueiros e cantadores; A vaquejada nordestina e sua origem; Viajando o sertão.
Ao todo, são 83 verbetes que comentam as obras de Luís da
Câmara Cascudo em 325 páginas .

Maranhão
Maranhão nos oferece, em primeiro lugar, a obra:
NUNES, Maurina de Azevedo. (org) Olhas, Memória e Reflexões sobre a gente do Maranhão.São Luiz: Comissão
maranhense de Folclore, 2003.
Esta obra publicada em 2003, após a realização do 10º Congresso Brasileiro de Folclore, realizado no ano anterior, mostra a vitalidade da Comissão Maranhense e os temas de estudo a que se dedica. Há que louvar a memória de Sérgio
Ferreti e de Maria Michol que nos deixaram tão cedo.
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Em seguida, apresentam-se obras decorrentes da atenção aos
estudos do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.
Carolina Christiane de Souza Martins. Políticas e cultura nas
histórias do Bumba meu Boi- São Luís do Maranhão Século
XX. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2015. [Dissertação de mestrado em História]
Resumo da autora
Este trabalho aborda a experiência de
brincantes no interior de um grupo de bumbameu-boi maranhense: o Boi de Pindaré. Através da metodologia da história oral, reconstrói
a trajetória dos fundadores deste grupo, homens negros migrantes da região da Baixada
Maranhense, que chegaram a São Luís do
Maranhão entre as décadas de 1930-1960.
Na capital, grande parte destes homens trabalhou em atividades portuárias, exercendo a
função de estivadores e carregadores. Os dados da pesquisa sobre este grupo permitiram
analisar a relação entre o mundo do trabalho e
a brincadeira do boi. A pesquisa acompanha o
movimento de valorização do bumba-meu-boi
e as mudanças nas relações entre brincantes,
o poder público e a sociedade de modo geral,
processo intensificado na segunda metade do
século XX. Destacam-se as ações dos próprios atores sociais neste processo, observando as estratégias por eles adotadas visando
dar destaque ao seu cordão de bumba-boi. O
estudo explora também a interação entre o
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mundo sagrado das religiões de matriz africana presente no Maranhão, a história social dos
brincantes e a brincadeira, mostrando que estes aspectos são indissociáveis e se constituem como elementos fundamentais para a memória coletiva do grupo e para sua continuidade.
Sumário – relevante sobre o movimento dos folcloristas:
Capítulo 1. Sobre História e Folclore
Seção “Os estudos de Folclore e o Bumba meu Boi”.
Igor Gastal Grill - PPGCSoc/DESOC/LEEPOC/UFMA e Eliana
Tavares dos Reis – PPGCSoc/DESOC/LEEPOC/UFMA Intérpretes e notáveis da literatura e da cultura popular do
Maranhão. Caxambu-MG; 40º Encontro Anual da ANPOCS.
2016
Este trabalho, na gíria dos eruditos chamado de “paper”, dá
conta de pesquisa financiada como bolsa em que os autores percorrem a literatura focada na atenção ao popular.
Elisene Castro Matos. “Universidade Federal do Maranhão –
UFMA. Fabricação da “cultura popular maranhense”: perfis
biográficos, vínculos e investimentos em publicação de livros
do Maranhão. 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA 9 a
12 de julho de 2019 — UFSC - Florianópolis, SC

Como se vê é um trabalho bastante recente, em que se apresenta sob enfoque da indústria cultural o que se pode chamar de
credenciamento do saber popular.
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Piauí
Estudos e teses sobre o movimento dos folcloristas em Piauí
compareceram mediocremente em nossas buscas. Destacase apenas a tese de mestrado apresentada em seguida.
Valério Rosa de Negreiros. Por uma cultura integrada: Noé
Mendes de Oliveira e a piauiensidade nas décadas de 1970 e
1980. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2016. Dissertação de mestrado em História.
Note-se a atenção para um tema recorrente: piauiensidade
Sumário – seções relevantes
Capítulo 02. Nas redes intelectuais e políticas culturais do
Folclore ou como Noé Mendes se tornou um folclorista.
2.1. A institucionalização do Folclore no Brasil
2.2. Da Comissão Piauiense de Folclore à Coordenação de
Assuntos Culturais: intelectuais e folcloristas na
(re)construção de um campo.
2.3. A Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro e a Série
Folclore Brasileiro.
2.4. “Integrar para não entregar”. A operação Projeto Rondon
e o Atlas Folclórico do Brasil.

Pernambuco.
Se Rio Grande do Norte tem Câmara Cascudo, Pernambuco
grita do outro lado: “Nós temos Gilbert Freyre. Temos Ariano
Suassuna”. Verdade? Logo Gilberto exibe: Como e porque
sou e não sou sociólogo e poderia acrescentar, também nunca fui folclorista.
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Luís Rodolfo Vilhena, certamente, ficaria feliz com a última
declaração que não fez: “Não sou folclorista”. Em Projeto e
Missão, Vilhena documenta o apelo feito a Gilberto Freyre
para aderir a esse movimento e sua resistência.
Contudo, queira-se ou não, desde Casa grande e senzala até
Como e porque Por que sou e não sou esse autor nos oferece
sendas importantíssima para a compreensão e interpretação
dos costumes no Brasil. Ordem e progresso poderia ser interpretado como Dinâmica do Folclore se este título não tivesse sido apropriado por Edison Carneiro.
Há também uma obra que prometeu e não cumpriu para completar a tríade Casa grande e senzala; Sobrados e mucambos,
Ordem e progresso com o título de Jazigos e covas rasas.
Gilberto Freyre! Ele que foi o autor mais importante na formação das ciências sociais no Brasil merece toda atenção ao
Como e porque sou e não sou sociólogo. Maior atenção ainda
ao fato de essa obra ter sido publicada pela Editora da Universidade de Brasília no ano de 1968 em atenção a professores e reitor dessa Universidade.
É obra que deveria ser lida por todos os gerentes que zelam
pela divisão burocrática dos saberes nas academias. Gilberto nos informa:
Só ultimamente está se verificando no Brasil, mais do
que em Portugal, uma como anglo-saxonização da
palavra “sociólogo”. Só nos últimos anos. [p.42]
Se ele quisesse ser também “folclorista” – aí é demais! –
este parágrafo escandalizaria alguns dos que se benzem ao
ouvir este nome. Vejam a falta de distanciamento:
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Quando organizei no Brasil o Primeiro Congresso de
Estudos Afro-Brasileiros fio considerado por muitos
bempensantes da época, simples e lamentável agitador. Exagerado negrófilo com intenções demagógicas
e até comunista. Ilustre crítico literário e acatado sociólogo que se tornara um dos capeões mais veementes da ortodoxia Católica no nosso país, foi além; e,
em artigo de grande repercussão nacional, chegou a
recomendar-me e aos meus colaboradores às atenções da polícia. Era desnecessário. Já a polícia, por
alguns dos seus sherloques fantasiados de macumbeiros, me vigiava os contatos, a seu ver demasiadamente íntimos , com xangôs de Recife e candomblés da
Bahia. [...] Eu almoçava, jantava e dormia em casa do
babalorixá Adão como se fosse pessoa de sua casa.
Procurava surpreendê-lo e aos seus adeptos em toda
a intimidade cotidiana sem trair a sua confiança e a
sua amizade. [p. 53]
Este recado poderia ser endereçado a Florestan Fernandes
em meio à querela com Edison Carneiro:
Considero-me, é certo, antes escritor do que sociólogo e mesmo do que antropólogo. [p.56]
Embora Gilberto Freyre não se refira ao nome “Folclore” – é
possível que entenda que isto está na caixa burocrática da
Antropologia – o parágrafo espirituoso registrado na página
67 é convite para acolhida dos folcloristas:
Já houve (...) quem dissesse humoristicamente de mim
que sou antes saciólogo do que sociólogo. A caricatura não é de todo má.
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Além de Freyre, aí temos Ariano Suassuna e o movimento
Armorial. O qual será lembrado e celebrado em artigo de João
Miguel Sautchuch na obra Enlaces p., 239-264.
Mas a apresentação, pelo menos, quase suficiente sobre o
movimento dos folcloristas em Pernambuco pode ser encontrada no artigo de Raphael Souza Lima. A Sociedade Folclórica de Pernambuco e o Xangô: espetacularização das religiões afro-pernambucanas no pós-Estado Novo, artigo apresentado no XII Encontro Estadual de História da ANPUH realizado em Recife.
Nele, o autor trata superficialmente do movimento dos
folcloristas naquele estado, valendo-se rapidamente das informações de Vilhena. Sua atenção maior, contudo, é de alta
relevância. Apresenta a exibição do que se entende como
“culto a Xangô” agora como espetáculo em homenagem a
militares.
Os primeiros parágrafos informam:
Recife, 26 de março de 1950. Na entrada da “residência
campestre” da rica família Salgado, em Apipucos, rodeado de “baianas” e fazendo as vezes de babalorixá, o à
época famoso cantor e compositor Sebastião Lopes anunciava: “Distinto auditório, vamos ter um toque de xangô
em homenagem ao Exército Brasileiro!
Era mais ou menos com essas palavras que um jornalista
anônimo começava a descrever, em notícia de capa do
Jornal Pequeno do Recife, uma festa organizada pelo
advogado e empresário José Paulino Lopes Salgado (18941974), vulgo Bebynho Salgado (BUMBA-MEU-BOI, 1950,
p. 1).
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Ao que a matéria indica, esta teria sido uma festa privada, em comemoração ao aniversário de sua esposa, denominada no artigo como Imperatriz Suzete de Apipucos.
Todavia, parece ter sido também uma espécie de recepção política ao general gaúcho Brasiliano Americano Freire
(1892-1953), recém empossado comandante da 7ª Zona
Militar do exército, cuja sede localizava-se na capital
pernambucana. Para o deleite da generosa lista de “ilustres convidados” da festa3, o caudilho de Apipucos4 encomendara uma apresentação do que haveria de mais folclórico no Estado. O “toque de xangô”, por sua vez, anunciado logo no início da matéria, marcava justamente o
início do espetáculo, seguido por apresentações de
bumba-meu-boi, pernas-de-pau, entre uma porção de
artistas. Mais uma vez, segundo a matéria, não teriam
faltado palmas por parte dos convidados como demonstração de encantamento com tudo que estariam assistindo.”.

Sobre a criação e formação da subcomissão de Folclore em
Pernambuco, o autor praticamente não tem informações e
declara: “Este elo de ligação era a Sociedade Folclórica de
Pernambuco, uma instituição sobre a qual dispomos apenas
de informações cedidas pelo seu próprio fundador, o já citado advogado e empresário José Lopes Salgado, para compor
matérias jornalísticas que versaram sobre a atuação da mesma no Recife. Segundo matéria do Diário de 08 de junho de
1960, a Sociedade Folclórica de Pernambuco foi:
Uma instituição que tem merecido as referências mais
elogiosas em inúmeras partes do mundo, em citações
em jornais e revistas [...] ao manter sempre vivas as
legitimas manifestações da cultura popular [...] que,
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em verdade, expressam o que há de mais puro e legítimo na alma do povo. (FOLCLORE, 1960, p. 7).

“No que diz respeito às atividades da Sociedade [Sociedade Folclórica de Pernambuco], elas estariam
centradas basicamente na organização de apresentações de grupos folclóricos, seja nas instalações da própria, ou mesmo em festas como as que citamos anteriormente”.
Eis tudo.

Vilhena e o Movimento dos Folcloristas no Centro
No ano de 2018, celebrou-se a criação do Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular, continuidade da Campanha de
Defesa do Folclore Brasileiro, surgida no dia 22 de agosto do
ano de 1958.
A celebração trouxe à mesa de conversa o legado dos
folcloristas para a consolidação das Ciências Sociais no Brasil. A edição comemorativa mereceu a coordenação de Maria
Laura Cavalcanti e de Joana Corrêa. Maria Laura tem longa
história no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Foi
componente de ampla equipe que estudou a fundo a consolidação do Movimento dos Folcloristas no Brasil e publicou
variadas obras em parceria com Luís Rodolfo Vilhena, aquele
a quem a doutora Cleonice Berardinelli dedicou esta mensagem duradoura: “Morre jovem os que os deuses amam.”
Com efeito, Projeto e Missão, obra póstuma de um jovem
dedicado ao estudo em profundidade do Movimento dos
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Folcloristas, publicada no ano de 1997, com o selo da Funarte
e da Fundação Getúlio Vargas merece ser de leitura obrigatória em todos os cursos de Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, História Social e Política, Pedagogia, Administração
Pública, Ciência Política, Filosofia e demais áreas da divisão
burocratizada do saber acadêmico.
A obra Enlaces: estudos de folclore e culturas populares que
veio à luz no ano de 2018 é um pleito ao legado de Luís
Rodolfo Vilhena.
Vale a pena enumerar as contribuições que compõem esta
obra.
Claudia Márcia Ferreira assina a “Apresentação”. Não há coincidência, mas determinação, que a mesma Claudia tenha
merecido agradecimentos de Luís Rodolfo e tenha também
feito a “Apresentação” de Projeto de Missão em parceria com
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti. Há compromisso,
continuidade e memória incorporadas nesse percurso.
Essa parceria compromisso se mostra no capítulo introdutório:
“Por uma antropologia dos estudos de folclore” assinado por

Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti. A simples leitura
deste capítulo introdutório é aceno de leituras obrigatórias
nos cursos enumerados acima e deve convocar os folcloristas
“sobreviventes” para examinar e compreender a “batalha
perdida”.
É alvissareiro que o Movimento dos Folcloristas tenha se abrigado no interior dos aparelhos de Estado, inicialmente com o
nome – talvez, hoje, execrado – de “Campanha de Defesa do
Folclore Brasileiro”, mas tenha resistido no aparelho com o
nome de Instituto Nacional de Folclore” e, finalmente, de
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. É claro que o
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capítulo é dedicado a situar o plano de obra e expor resumidamente a contribuição de cada uma dos parceiros que preencherão as 507 paginas.
A obra é dividida em três partes. A primeira com o título de
“Caminhos nos circuitos da cultura popular” se apresenta em
nove capítulos. Edison Carneiro – é claro – abre a roda de conversa, cabendo palestrar sobre o percurso de Luiz Heitor Corrêa de
Azevedo, os acordes das notas finais. Dois colegas nossos da
Comissão Mineira de Folclore trazem também suas contribuições. Oswaldo Giovannini Jr. Destaca um de seus capítulos sobre
a obra de Ayres da Mata machado Filho e Joana Corrêa revela
aspectos pouco conhecidos sobre o Reinado de Nossa Senhora
do Rosário em Minas.
A segunda parte se intitula: “Movimentos e instituições culturais em ação” e é formada por sete capítulos. Entre destaques
regionais como se mostra no caso do Rio Grande do Sul e em
Sergipe, merece atenção o tema dos “museus de culturas populares”, “Publicações de folclore”, em que se examina a contribuição da Revista Brasileira de Folclore e, principalmente, o Panorama do Prêmio Sílvio Romero instituído em 1960 cuja série é
analisada até o ano de 2015.
A análise do Prêmio Silvio Romero merece atenção especial,
devido à duração e abrangência; mas merece maior atenção
quando os autores, Renata e Catarina, registram: “Em alguns anos
(1970, 1971, 1990, 1991 e 1992) não houve concurso, em alguns
outros (1961, 1965, 1967 e 1969) não houve monografias aptas a
concorrer”. [p.449] (...) “Com o incentivo às pós-graduações a
partir de 1968, os estudos de folclore iriam perder espaço, sobretudo, entre as ciências sociais, cuja consolidação prosseguia
no ambiente universitário”. [p. 451]. Estas informações merecem grifo. Na “Introdução”, à página 15 há menção rápida dos
efeitos dos “governos” nessas políticas. Fica a pergunta deste
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leitor: Como distinguir as respostas do regime militar às indecisões da assim chamada “Nova República”?
A terceira e última parte se apresenta em três capítulos e
dedicada à “Homenagem a Luís Rodolfo Vilhena.

Ver também: Izabela Tamaso. O movimento folclórico brasileiro: uma rítmica de conquistas e fracassos. Doutoranda
em Antropologia Universidade de Brasília. Resenha de
VILHENA, Luís Rodolfo. 1997. Projeto e Missão: O movimento
folclórico brasileiro (1947- 1964). Rio de Janeiro: Funarte/Fundação Getúlio Vargas. 332 pp.

Outras obras complementares
Nesta seção apresento sumariamente algumas obras que se
referem ao movimento dos folcloristas sem referência aos
arquivos do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular ou
às obras de Maria Laura Cavalcanti ou Luís Adolfo Vilhena.
Luiza Angélica Paschoeto Guimarães Memória, Educação e
Folclore: O Pensamento de Professores e Folcloristas no Movimento Folclórico Brasileiro da Década de 1950 Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RIO,2011.

Elder Patrick Maia Alves O Movimento Folclórico Brasileiro:
Guerras Intelectuais e Militância Cultural entre os Anos 50 e
60. Desigualdade & Diversidade – Revista de Ciências Sociais da PUC-Rio edição dupla, nº 12, jan/dez, 2013, pp. 131152. Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB)
e pós-doutor em Sociologia pela Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (UERJ).
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Ana Lorym Soares. Folclore e políticas culturais no Brasil
nas décadas de 1960/1970. Fundação Casa de Rui Barbosa
www.casaruibarbosa.gov.br Mestre em História Social da
Cultura pela PUC-Rio; pesquisadora (bolsista) do Iphan e
professora tutora do Curso de História a Distância da PUCRio (atuando no pólo de Fortaleza-CE).
Resumo: Este texto analisa a relação existente entre a atuação política e intelectual de um determinado grupo de
folcloristas, ligado ao Movimento Folclórico Brasileiro, e a
elaboração e execução de políticas públicas culturais no contexto da Ditadura Militar no Brasil nas décadas de 1960 e
1970. Para tanto, é realizada análise comparativa das orientações dessas políticas a partir do confronto entre documentos elaborados pelo Governo Militar e os registros realizados
pelos folcloristas, especialmente, na Revista Brasileira de
Folclore.
Jenifer Lourenço Borges Vieira. O lazer traduzido nas festas
e folguedos presentes na Revista Brasileira de Folclore (1961
– 1976): uma questão de educação das sensibilidades? Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Estudos do
Lazer da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, como
pré-requisito parcial para obtenção do título de Mestre em
Lazer. Belo Horizonte, 2013
.

Gilmar Rocha. Cultura popular: do folclore ao patrimônio.
Ensaio apresentado no XIII Congresso Brasileiro de Sociologia (2007), realizado na cidade de Recife (PE).Doutor em Ciências Humanas – Antropologia Cultural (IFCS-UFRJ). Professor de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
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Resumo
A análise da “cultura popular” nos possibilita um fecundo
exercício de reflexividade epistemológica sobre o campo das
Ciências Sociais no Brasil. Nesse processo, concebido como
“histórico-estrutural”, são identificados três sentidos a partir
dos quais se pode estudar a formação conceitual da cultura
popular, a saber: a sociologia do folclore, a ideologia política
da cultura popular e a antropologia do patrimônio.
Joana Cavalcanti de Abreu Um patrimônio de tradições: o
folclore na produção intelectual de Cecília Meireles e Luís da
Câmara Cascudo Dez/2001

Conclusão: Folclore e estranhamento
Este artigo surgiu da leitura da obra Enlaces: estudos de folclore e culturas populares publicada no ano de 2018 em celebração a outra obra Projeto e Missão de Luís Rodolfo Vilhena.
As inúmeras referências trazidas pelos autores de Enlaces
levaram-me à obra de Guilherme Talarico, De peneira e
bateia: a Comissão Goiana de Folclore (1948-1978). Foi o começo. A partir disso, passei a buscar na internet obras disponíveis que relatassem peripécias de cada Comissão de Folclore dos estados com destaque para teses e dissertações e
também para memórias de fundadores.
Fui feliz em muitos casos e muito infeliz em outros. No caso
da Comissão Mineira de Folclore, além de três teses ou dissertações, tivemos duas fontes que não foram comentadas
aqui. Uma resulta do empenho de um dos nossos membros
fundadores, o professor Saul Alves Martins, o qual, até os
últimos dias, atualizou o percurso de nossa Comissão em
publicações da Revista da Comissão Mineira de Folclore. A
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outra do empenho sistemático dos presidentes de recuperar
o percurso dos membros fundadores a partir da celebração
do cinquentenário de fundação da CMFL. Demos continuidade a essa iniciativa a partir do ano de 2012 e reservamos a
edição de nossas revistas de número 25, 28 e 31 exclusivamente para complementar o que se havia inaugurado no ano
de 1998.
Chamo atenção para a revista de número 31 dedicada a um
relatório intermediário do projeto de pesquisa: “O Movimento dos Folcloristas em Minas Gerais, 1891 – 1951”. Esse projeto tem como objetivo acompanhar, desde a Proclamação
da República e a consequente promulgação da Constituição
do Estado de Minas Gerais até a realização do I Congresso
Brasileiro de Folclore, obras e informações que permitam compreender o movimento dos folcloristas cuja coordenação efetiva surge no dia 19 de fevereiro de 1948. Em nosso trabalho,
ao invés de justificar o movimento como afirmador de nacionalismo ou regionalismo, insistimos na necessidade de todos os governos contarem com aparelhos ideológicos que
justifiquem a identidade espacial. Isto se torna evidente com
o surgimento dos estados modernos. Todo governo deve zelar e instituir representações que justifiquem o morar em seu
território sob três aspectos: História, espaço e formas de expressão. Não é curiosidade a criação do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro já na primeira década da Independência, nem a criação da Academia Brasileira de Letras nos primeiros anos da República. Não é também pura curiosidade
mencionar o esforço de elaborar dicionários que incorporam
o linguajar no Brasil ainda no Império.
O que surge de novo – e antecede à fundação da Folk-Lore
Society – são os estudos centrados nas representações po106

pulares. “Povo” se consolida como realidade objetiva e, ao
longo da República, diversifica-se em adjetivos “Povo Gaúcho”, Povo Mineiro”, “Povo de algum lugar”.
Chamou-me a atenção, ao percorrer os estudos de folclore
por estados a presença de alguns médicos ilustres na criação das subcomissões de Folclore, no Estado do Espírito Santo, de Santa Catarina, por exemplo, sem mencionar Arthur
Ramos. E mais a diversidade de credenciamento acadêmico
dos membros fundadores. É apenas curiosidade que algumas
comissões tenham se abrigado sob o guarda chuva dos Institutos Históricos, ou das Academias de Letras. De fato, o movimento trouxe algo muito novo: “Povo como realidade objetiva”. Vilhena quase chega abordar esse aspecto com o devido vigor. Nosso garçom, para usar a metáfora feliz de Mário
de Andrade, seria Michelet e não um tal de William John
Thoms.
Há, finalmente, mais um aspecto que quero enfatizar. O contraste entre a Sociedade Brasileira de Folclore de Câmara
Cascudo e a criação da Comissão Nacional de Folclore. É contraste: de um lado, Cascudo visualiza, como inúmeros outros
visualizaram e necessidade de uma coordenação do Movimento dos Folcloristas no Brasil. De outro lado, Renato
Almeida concretiza a coordenação do movimento pela sua
institucionalização no aparelho de Estado. São duas realidades diferentes. Coordenar ou institucionalizar.
Vale notar - e isto merece estudo em profundidade – que a
Comissão Nacional de Folclore torna-se independente do
Centro Nacional de Folclore a partir do Congresso de 1995 de
Salvador e se torna uma ONG – onguezinha, eu diria – a partir
da aprovação de seu Estatuto no Congresso de Porto Alegre.
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Eis um novo momento. Note-se também que as Comissões
Estaduais de Folclore foram convocadas a serem ONGs desde a IV Festa Nacional de Folclore ou seja já em 1976. Uma
interpretação possível é a dispensa do Estado de ter presente seu “Povo”, valendo estudar a relação entre Cultura, Povo
e Segurança Nacional. Por outro lado, a transformação da
Comissão Nacional de folclore em ONG somente adquire sentido se compreendermos que o Movimento dos Folcloristas é
grupo de pressão em meio à diversidade e o máximo de sua
institucionalização se daria como Partido em meio à
multiplicidade de muitas dezenas de partidos gerados por
movimentos reais ou fictícios.
Por último, quero ponderar a imagem feliz – no sentido utilizado por Gaston Bachelard –, de que o folclorista é um ser
movido a paixão ou o “ethos do folclorista”. Há uma palavra
chave empregada pelo autor e por estudiosos com o nome de
“cultura desinteressada”. Creio que nisso se encontra o apelo ao “Dom”. Dom tem sido desafio à compreensão das relações de interesse desde, pelo menos, o Ensaio sobre o Dom
de Marcel Mauss. Kula, dom e contradom se inseriu na agenda dos estudiosos da Antropologia Social, da Sociologia Econômica e no pensamento social em geral. Apela-se para o
Dom para se compreender as “formas elementares de troca”
e a formação do mercado moderno. Chega-se até mesmo a
cálculos de equivalentes na troca imaginando-se seu futuro
numa economia monetária. Porém, se incluirmos, nesse dom
e troca, o excedente como variável independente vamos nos
deparar com novos componentes nas relações de troca: a
apropriação do excedente por agentes externos, consolidada
nos “tributos” – deveres das tribos vencidas para o viver pacífico -, a distribuição do excedente para todos os que contribuíram para seu alcance expresso nas festas da comuni108

dade; e a criação de excedentes sem atribuição de valor
distributivo – ou seja, o reconhecimento do excedente como
símbolo do viver comum.
Mauss contribui para a compreensão dos dois primeiros tipos de produção de excedentes. O que resulta da rotina da
competição e do surgimento do Estado da Guerra - veja-se
como curiosidade: “A antiga palavra védica para guerra,
gavisti, significa “desejo por vacas” – as vacas dos pastores
árias eram abatidas, usava-se o couro e consumia-se a carne
bem como o leite.” [Joseph Campbell. As máscaras de Deus.
São Paulo: Palas Athena, 1994] – Há, portanto, dois momentos. No primeiro, apropria-se do excedente pela guerra; no
segundo, fixa-se o excedente como símbolo.
Há um discurso recorrente no movimento e na prática dos
folcloristas que desnuda o “Enigma do Dom”. Ele se apresenta no “Mercado da Arte”. Levi Strauss oferece-nos a senda
desse desafio ao abordar o problema estético. Diz ele: a pedra polida não é mais útil que a pedra lascada. É mais bela
(!!!). [Não localizei a fonte, mas me parece que essa afirmação foi feita em O pensamento selvagem.] Pensado com nossas categorias taxonômicas tem-se a diferença entre artefato e arte e nosso poder moderno de autonomizar a arte, separando o poder criativo imerso no artefato. Uso esta imagem para completar o quadro da possível autonomização do
Dom e creditar ao Movimento dos Folcloristas este poder. O
Dom intransitivo favorece a compreensão da resistência à
institucionalização seja na divisão do trabalho intelectual –
folclore é etnografia, etnologia, antropologia, sociologia... -,
seja às imposições do Estado em que todo Dom exige em
primeiro lugar o tributo e aquilo que certifique a dominação –
Dom e Domínio.
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Encerro este artigo com um pedido de contribuição dos leitores.
Na segunda reunião da Assembleia geral da Comissão Mineira de Folclore realizada no dia 06 de março do ano de
1948, constou da ata “Promover a estruturação da Comissão
Mineira de Folclore segundo as recomendações de Joaquim
Ribeiro”. Isto me levou a acreditar que a Comissão Nacional
de Folclore teria incorporado à ata de sua fundação diretrizes
apresentadas por esse folclorista. Minha convicção aumentou, quando encontrei referência à seguinte obra.
RIBEIRO. Joaquim. Origens e Desenvolvimento dos
Estudos Folclóricos no Brasil.
Prêmio Sul América – do Instituto Brasileiro de
Educação, Ciência e Cultura, Órgão Nacional da
Unesco.
Esta informação é dada pelo próprio autor na obra Capítulos
inéditos da História do Brasil publicada em 1954.
Acontece que esta obra não é citada por Vilhena, nem lembrada pelos organizadores de Enlaces. Para piorar, até agora
não tivemos acesso ao acervo de Aires da Mata Machado
Filho, nosso fundador.
Fica aqui nosso apelo: Vamos passear na Florestas, encontrar e publicar
RIBEIRO. Joaquim. Origens e Desenvolvimento dos
Estudos Folclóricos no Brasil.
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Pesquisa
O movimento dos Folcloristas em
Minas Gerais
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Pesquisa: Movimento dos Folcloristas em Minas
Gerais
Damos prosseguimento ao Relatório da Pesquisa Movimento
dos folcloristas em Minas Gerais.
Melhores explicações sobre esse projeto pode ser encontrado na Revista da Comissão Mineira de Folclore, edição nº 31,
agosto de 2018.

FICHA Verde: Revista de Arte e Cultura 1927 1928
Ficha da obra:

A Revista 1927 1928. Cataguazes, 1927-1928.
Diretor: Henrique de Resende.Redatores: Henrique de Resende
, Ascânio Lopes, Rosário Fusco, Guilhermino César, Christophoro
Fonte Boa, Martins Mendes, Oswaldo Abrito, Camilo Soares e
Francisco Inácio Peixoto.Números de 1 a 6. 28 páginas em média
por edição. Contém anúncio de casas comerciais da cidade de
Cataguases que contribuíram para a publicação. [Acervo de José
Moreira de Souza, disponível no Centro de Celebração de Minas
da Comissão Mineira de Folclore. Disponível também em http:/
/ w w w. a s m i n a s g e r a i s . c o m . b r / z o n a % 2 0 d a % 2 0 m a t a /
univlercidades/modernismo/Literatura/revista_verde/
introducao/index.htm

Informações relevantes sobre o autor
Guilhermino César nasceu em Pinheiros, antigo distrito de Eugenópolis,
filho de José Cesar da Silva, farmacêutico prático e escrivão do Registro Civil que se interessava pela poesia e publicava um jornal, e Isaura
da Fonseca, filha de fazendeiros. Ainda pequeno sua família mudou-se
para Tebas, Minas Gerais, onde recebeu as primeiras letras de uma
professora particular, Zizinha Negreiros. Com oito anos escreveu seus
primeiros versos. Em 1920 foi matriculado no Grupo Escolar Astolfo
Dutra, em Cataguases, onde permaneceu pouco tempo, transferindo-
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se para o Ginásio Municipal e participando também do Grêmio Literário Machado de Assis, do qual foi diretor.[1]

Capa de uma edição da Revista Verde.

Em 1926 já estava em Belo Horizonte estudando Medicina, e ao mesmo tempo fazendo curso de música no Conservatório Mineiro. No ano
seguinte, aos 19 anos, foi um dos fundadores da Revista Verde, de
caráter modernista, juntamente com Rosário Fusco, Ascânio
Lopes, Francisco
Inácio
Peixotoe
outros,
já
publicando contos, crônicas, poesias e crítica literária. Segundo Lygia
Averbuck, “era um grupo de jovens que, apaixonados pela literatura e
pelo Brasil, lançava um manifesto, fundava uma revista e uma editora,
em um movimento que viria a estabelecer vinculações com os principais centros do modernismo brasileiro e latino-americano”. A revista
lançou apenas seis números e dissolveu-se com a morte de Ascânio
Lopes, mas teve colaboradores do quilate de Mário de Andrade, Carlos
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Drummond de Andrade, Sérgio Milliet e Marques Rebelo, entre outros. [Wikipedia]

Rosário Fusco (São Geraldo, 19 de julho de 1910 — Cataguases, 17 de
agosto de 1977)
foi
um romancista, poeta, dramaturgo, jornalista, crítico
literário e advogado brasileiro. É reconhecido pela crítica como o menino-prodígio do Modernismo brasileiro, um verdadeiro precursor do
supra-realismo literário.
Filho do comerciante italiano Rosario Fusco e da brasileira Auta de
Sousa Guerra, fica órfão de pai aos seis meses de vida, quando mudase com sua mãe para Cataguases, Minas Gerais, onde mora seu avô
materno. Estuda na Escola Maternal Nossa Senhora do Carmo, conclui
o primário no Grupo Escolar Coronel Vieira e faz o secundário no Ginásio
Municipal de Cataguases. [1]
Ao mesmo tempo em que se dedica aos estudos, para ajudar a mãe
lavadeira, trabalha em diversos ofícios, tais como: servente de pedreiro, pintor de tabuletas de cinema, aprendiz de latoeiro, lavador de
vidros, prático de farmácia, auxiliar de correntista numa casa bancária e professor de desenho do ginásio em que estuda.
Aos 15 anos, ainda no secundário, frequenta as sessões do Grêmio Literário Machado de Assis e participa da fundação do Grupo Verde,
responsável pelo lançamento da Verde, importante publicação literária modernista editada entre 1927 e 1929, que contou com a colaboração de poetas, escritores e ilustradores modernistas do Brasil, com
os quais mantem intensa correspondência, e de outros países.
Neste período, publica igualmente seus poemas no Jornal Mercúrio,
da Associação Comercial de Cataguases, dirigido por Guilhermino César,
companheiro na Verde, e logo depois em dois outros periódicos
menores, Boina e Jazz-Band.
Em 1932, muda-se para o Rio de Janeiro, onde conclui, em 1937, o
curso de Direito na Universidade do Brasil, atual Universidade Federal
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do Rio de Janeiro (UFRJ), e realiza intensa atividade na imprensa
como crítico e jornalista.
Nessa época trabalha também como publicitário, cronista de rádio,
redator-chefe da revista A Cigarra, crítico literário do Diário de Notícias do Rio de Janeiro, secretário da Universidade do Distrito Federal e
procurador do ex-estado de Guanabara, cargo em que se aposenta.
De 1941 a 1943, dirige, ao lado de Almir de Andrade, a
publicação Cultura Política - Revista de Estudos Brasileiros, financiada
pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), órgão de censura e propaganda instituído pelo presidente Getúlio Vargas no Estado
Novo.
Depois de trabalhar, durante a década de 1940, como adido
da Embaixada do Brasil em Santiago, Chile, candidata-se, sem sucesso, ao cargo de deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro.
Por volta de 1960, muda-se para Nova Friburgo, onde permanece até
1968. Retorna a Cataguases, com a sua quarta e última esposa, Annie
Noëlle Françoise Petitjean, unidos desde 1956, e o sexto filho, Rosário
François, onde vem a falecer em 1977. [2]

Ascânio Lopes: nasceu em 1906 e faleceu em 1928. Seu falecimento ensejou o início da “Segunda Fase” da Revista Verde, a
qual se encerrou com número único em sua homenagem.
Francisco Inácio Peixoto (Cataguases, 5 de abril de 1909 — ?, 8 de
janeiro de 1986) foi um escritor brasileiro. Como industrial e fazendeiro financiou as mais importantes manifestações culturais de
Cataguases, lançando sua cidade natal na cena da Arquitetura moderna no Brasil na década de 1940.[1]
Principais obras:[5]
•

Meia Pataca - 1928, poemas, com Guilhermino César

•

Dona Flor - 1940, contos

•

Passaporte proibido - 1960, romance e novela
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•

A janela - 1960, contos

•

Chamada geral - 1982, contos

Enrique de Resende - Cataguases/MG/
ENRIQUE

DE

RESENDE

Oriundo de Cataguases/
MG, (originalmente Henrique Vieira de Rezende), filho do jurista
Afonso Henrique Vieira de Rezende e de Josefina Adelina Faria de
Rezende, nasceu no dia 13 de agosto de 1899. Formou-se Engenheiro
Civil em Juiz de Fora, com passagem marcante pelo Rio de Janeiro.
Adepto do Movimento Modernista, integrou o famoso “Grupo Verde”.
Mas nunca abandonou a Trova (vide a última, abaixo). Não só lírico e
filósofo, seus rasgos de humor são impagáveis. Em 1966 foi empossado
na Academia Mineira de Letras. Faleceu em 16 de setembro de 1973,
no Rio.

Christóphoro Fonte Boa nasceu em São Gotardo – MG – no dia 29
de agosto de 1906. Estudou nos primeiros anos na cidade em
que nasceu, seguindo, posteriormente para Ouro Preto, onde
cursou o ginasial, o qual completou na cidade de Cataguases. Em
1932, concluiu o curso de Direito na Universidade de Minas Gerais – futura UFMG. Faleceu em Juiz de Fora, em 1993

Plano da obra, roteiro discursivo.
Verde, Revista de Arte e Cultura é desafio para a compreensão do
Movimento Modernista em Minas Gerais e no Brasil. É, ao mesmo tempo, a maior contribuição para nos aventurarmos na penetração pelo território de uma ideologia que empolga o momento.
Como desafio, há que se colocar na vitrine a cidade de
“Cataguazes”, pequena e desconhecida em meio à Zona da Mata
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Mineira. Vemos, de um lado a histórica cidade de Leopoldina
que se projeta no nome da Estrada de Ferro, e de outro, a moderna e cosmopolita Juiz de Fora, emblema da industrialização
mineira. Não há dúvida de que Juiz de Fora se afirma no cenário
de Minas Gerais já na primeira década do século XX ao criar a
Academia Mineira de Letras e também, logo no início da República, reivindica a oportunidade de sediar a nova Capital – um
espaço para a República. Contudo, será a pequena “Cataguazes”
que chamará a atenção da elite literária do Brasil com a criação
da Revista Verde, a que se segue a vanguarda cinematográfica
de inaugurada pelo gênio de Humberto Mauro e o urbanismo
moderno imaginado e celebrado por Francisco Inácio Peixoto.
A população urbana de Cataguases em 1928 acusava 15.043 em
contraste com Juiz de Fora: 62.000 habitantes. Há mais perguntas: o que ficou na memória dos antigos moradores da denominação original, “Meia Pataca” para a nova denominação
“Cataguazes” se nessa região os grupos étnicos do gentio da terra denominado “Cataguá” não habitava esse “país”?
Cataguases, por outro lado, é exemplo da penetração do Movimento Modernista e exibe a oportunidade de afirmação local
para contraste com a hegemonia dos grandes centros. Vale enumerar as revistas modernistas surgidas na década de 20 do século passado.

Klaxon - mensário de arte moderna- SP.; Revista de Antropofagia - SP; Estética - SP; A Revista - BH; Verde –
Cataguases ; A Festa - RJ. ; Arco e Flexa (Bahia, 1928),
Maracajá (Fortaleza, 1929) e Madrugada (Porto Alegre,
1929).
Vê-se que comparece São Paulo com centro de expansão do
modernismo.
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Outro ponto a ressaltar é a presença de “Manifestos”. No caso
de Minas Gerais, A Revista surge sem a preocupação de se fazer
precedida por “Manifesto”. Não se dá o mesmo com Verde.
“Manifesto do Grupo Verde de Cataguazes”, sem data, informa:
1º Trabalhamos independentemente de qualquer outro
grupo literário.
2º Temos perfeitamente focalizada a linha divisória que
nos separa dos demais modernistas brasileiros e estrangeiros.
3º Nossos processos literários são perfeitamente definidos.
4º Somos objetivistas, embora diversíssimos uns dos outros.
5º Não temos ligação de espécie nenhuma com o estilo e
o modo literário de outras rodas.
6º Queremos deixar bem frisado a nossa independência
no sentido “escolástico”.
7º Não damos nenhuma importância à crítica dos que
não nos compreendam.
É só isso.
Henrique de Resende , Ascânio Lopes, Rosário Fusco,
Guilhermino César, Christophoro Fonte Boa, Martins Mendes, Oswaldo Abrita, Camilo Soares e Francisco Inácio
Peixoto
Este Manifesto que antecede à publicação da revista se repete
em diferentes artigos. Parece que é desafio para os próprios
participantes do movimento local. Embora declarem não terem
“ligação de espécie nenhuma com o estilo e modo literário de
outras rodas”, mesmo assim Verde não dispensa reconhecimento. Isto fica imediatamente evidente pela contribuição de autores externos ao grupo, como Emílio Moura, Carlos Drummond
de Andrade, Pedro Nava, Abgar Renault, João Alphonsus, Sérgio Milliet, Blaise Cendrars, Martins de Oliveira, Prudente de
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Morais Neto, Guilherme de Almeida, Graça Aranha, Tristão de
Athayde, João Dornas Filho e as bênçãos de Mário de Andrade
e Oswald de Andrade.
Merece comparar, ainda que rapidamente a marca de Verde com
a de A Revista.
A Revista não se antecipa com “Manifesto”, são os editoriais dos
dois primeiros números que oferecem as diretrizes da publicação. Há uma marca evidente entre as pretensões de uma revista
que reúne “futuristas” da capital comparada com a de uma cidade do interior. Em A Revista dois autores dão o tom para os leitores e, principalmente, os autores do momento: de um lado,
Mário de Andrade com o espírito do movimento modernista e
de outro, Sigmund Freud presente em todas as edições seja por
Iago Pimentel, seja pela tradução iniciada de um dos ensaios de
Psicanálise. Por último, A Revista se defronta com o desafio de
compreender a “Mineiridade” e a tradição, que importa menos
aos moços de Cataguases.
Regra geral, Verde se apresenta em três seções. A primeira de
“Anúncios” publicitários que ocupam 8 páginas iniciais. Vem,
em seguida, 21 páginas preenchendo duas seções: a dedicada
às obras dos membros - artigos, crônicas, poemas; e a reservada
a “Notas de Arte e Outras Notas”. Nem sempre esta ordem é
seguida. A última edição inverte essa ordem, deixando para a
última seção os anúncios publicitários.

Destaques das divisões
Verde Revista Mensal de Arte e Cultura – nº I. Cataguazes,
setembro de 1927. Ano I.
Sumário: p. 9
Anuncia os artigos por autor, sem indicação das páginas e também sem obedecer à ordem em que estão dispostos. No caso, o
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primeiro destaque é dado ao poema “Signal de Apito” de Carlos
Drummond de Andrade, o qual se apresenta na página 15. De
fato, na página 9 . De fato a página que dá início às publicações
contém a “Apresentação”, certamente de autoria de Henrique
Resende, seguida pelo artigo: “A cidade e alguns poetas” do
mesmo Henrique de Resende. Porém, no “Sumário” o artigo
que ocupa as páginas de 9 a 11, é anunciado em 10º lugar.
Artigos. P. 9 – 30
Apresentação. P. 9
Merece destaque:
“Aparecemos para um público que não existe.” Vamos
ser incompreendidos e criticados. É certo, Mas, que esse
público ainda irá existir, é certo também. É certo e é um
consolo. .. Portanto, conversar muito é bobagem!
Somos novos e viemos pregar as ideias-novas da Nova
Arte.
É só.
E está acabado
E não precisa mais.
***
Abrasileirar o Brasil – é o nosso risco
P’ra isso é que a Verde nasceu.
Por isso é que a VERDE vai viver,
E por Isso, ainda, é que a VERDE vai morrer.
A Cidade e alguns poetas. – Henrique de Resende . p. 9 – 11
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O artigo de Henrique de Resende é, de fato, apresentação, em
“estilo passadista”, da formação do grupo “Verde” em
Cataguases, seus vínculos com o movimento modernista já consolidado em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Juiz de
Fora.
Interessante o contraste exibido nos termos “passadista”, de
um lado, e “reacionário”, de outro. Modernismo é “reação” contra os “passadistas”.
O autor atribui a Oswald de Andrade o mérito de descobrir o
Brasil autêntico :
Ahi estávamos quando veio a moderníssima geração.
E com ela vieram os legítimos, os verdadeiros reacionários.
Oswald, a acreditarmos em Paulo Prado, numa viagem a
Paris, do alto de um atelier da Place Clichy – umbigo do
mundo –descobriu, deslumbrado, a sua própria terra.
(p.10)
É preciso paz na arte moderna. Rosário Fusco – p. 11
Nesse artigo, Rosário Fusco irá tocar numa das notas mais sensíveis dos movimentos no interior das “modernidades”. O artigo
se inicia com essas palavras:
Começo por confessar que não entendo nada desse banzé danado que a gente de peso na Arte Moderna vem
fazendo atualmente.
Este é o desafio para movimentos em geral. Muito cacique. Após
enumerar os desacordos entre os membros do movimento, Fusco determina:
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É preciso acabar com isso. Preciso mesmo! Na Arte Moderna não há escolas nem nada. Portanto, cada um para
si. (...) Esse negócio de torcida é só de futebol. Nada de
política! Nada de partidos! Nada de polêmicas! Nada.
Nada. Nada!
Na Arte Moderna criticar outro moderno é besteira. Besteira e da grande.
(...)
Cada um que rompa o matagal com seu machado!
Eis o maior desafio: “seja você mesmo”, como se esse princípio
não fosse uma ordem externa ao ser o si mesmo!
Poemas:
Em seguida apresentam-se quatro poemas, para os quais o leitor deverá situar-se no devido instante poético. Esta será a marca do Modernismo. Não há conceito único. Os sujeitos se comunicam na subjetividade e entoam canções de Babel.
Funcção – Martins de Oliveira – p. 12
O autor declara que o poema irá constar do livro a sair Pátria
morena.O discurso aparente é a exibição do “sapo humano” de
nome Royalino, num espetáculo que se parece de circo. Há contraste entre a exibição e a interpretação na “chave de ouro”: “E o
povo diz que tudo é velho, sim, senhor.”
Serão do Menino Pobre. – Ascânio Lopes. – p. 13.
O autor se encontra com a intimidade de um casa pobre da roça.
Para contraste, o pai lia jornais “atrasados”, a mãe costurava meias
rasgadas, a criança lia um livro de “histórias impossíveis”. A mãe
morre, o pai deixa de lado dos livros e a sombra tênue do
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“lampeão” torna-se “infinitamente maior”. Que cada leitor encontre seu instante poético para se comunicar com o do autor.
Inquietação. Emílio Moura – p. 14
Nesse poema, há um conceito/refrão que deverá despertar o
leitor para palestrar:
As horas passam lentas como beijos,
ou rápidas como setas.
Fique por conta do leitor encontrar os motivos da “livre associação” que anima o imaginário dos modernistas.
Signal de Apito. Carlos Drummond de Andrade. P. 15
Carlos Drummond convida o leitor ao viver os devaneios
advindos da codificação dos sinais de trânsito.
Este leitor interpreta que o convite é dirigido à compreensão da
modernidade dos veículos que timidamente iniciaram o percurso de povoar as cidades.
Santinha da Encarnação – Conto – Guilhermino César. – p. 16 – 17
É possível imaginar que, com esse conto, Guilhermino César
queira dar um paradigma de como narrar no padrão modernista.
“Livre associação” seria a palavra de comando. Estranhamento
não apenas do cotidiano trivial, mas da maneira “passadista” de
narrar seria as marcas para o leitor percorrer o saber viver local
de Tancredo Celestino e Santinha da Encarnação.
A livre associação se inicia com a comparação – metáfora – dos
padrões dos jornais hebdomadários locais e a vida que passou
“quase despercebida” de Tancredo Celestino.
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O segredo da narrativa, quase um poema que se repete no refrão, coloca em relevo a relação entre o quotidiano de Tancredo
e sua Santinha.
Eis o mote:
A mulher – que o destino colocara, como um condutor
impertinente, no bonde rotineiro da sua vida – não era,
por certo a companheira entressonhada.
A que se segue a glosa que será refrão na narrativa:
Entretanto, gostava da Santinha da Santinha da
Encarnação. Apesar das rusgas, das briguinhas – 1ue
eram como o pão nosso de cada dia.
Apresentada a Santinha, cada leitor está livre para construir os
entrechos dos episódios. O “Entretanto” faz a amarração.
Viagem Sentimental. Edmundo Lys – p. 19 – 19
No poema-conto de Edmundo Lys, - Antônio Gabriel de Barros
Vale -, o leitor se obriga a devanear em diálogo com os
folcloristas.
Com efeito, merece atenção o ingresso no imaginário popular a
chegada triunfante desse novo modo de locomoção. Vale a pena
acompanhar o lugar concedido aos fogos de terra e ar nas festas
e nas saudações aos visitantes ilustres e comparar com a chegada dos balões que acompanham os foguetes nas festas juninas
para juntar esse novo modo de sonhar – o trem.
Queiramos, ou não, os combatidos balões pelo modernidade
recente celebrar involuntariamente os sonhos de um tal
Bartolomeu Lourenço de Gusmão e o trem a novíssima
modernidade de transporte por terra...
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Edmundo Lys, um moço de Juiz de Fora, dá-nos a oportunidade
de viajar de trem. Não é real. É de brinquedo, mas retrata a
realidade dos sonhadores em suas viagens.
Nos versos iniciais, o autor transporta o leitor para:
Trenzinho de brinquedo
brincando de viagem no meio da paisagem
Pastos colinas roças colinas, colinas MINAS
choças de sapé beirando os brejos
choças de sapé na ponta dos trilhos
moleques nus trepados nos barrancos
samambaias cafés bananas milhos
__
Cachorros magros correm atrás do trem
Viaje, Leitor, viaje! Porém, há mais do que paisagem a contemplar:
Ela entra no trem de repente
ela talvez nunca tenha entrado num soneto
contudo é
ELLA
Traz uma valise
um sujeito de perneiras
um perfume e uma cestinha de laranjas
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O sujeito arranja o banco e dá o fora
por elipse
o trem também
A última estrofe é uma graça de viagem:
Na última estação do ramal
entre carregadores hotéis taxis jornais
ela desembarca casta e pula depressa Chavinha
GOLDFILLED
pro beijo e pro FORD onde o marido espera
dentro do CODIGO CIVIL
Cabe ao leitor pontuar onde quiser e também voar ou viajar para
onde quiser. Com este poema Edmundo Lyz mostra a que veio e
seu poema merece constar em antologia, talvez mais do que o
“Café com pão, café com pão, café com pão.”

O 7 de setembro e o Coronel José Vieira de Resende e Silva.
Sem autor, mas seguramente é de autoria de Henrique de
Resende. – p. 20 – 21
A leitura desse artigo convida o leitor para imaginar o colaborador Pedro Nava que, naquela época se projetava na poesia, dando a ele o título de “Baú de Ossos” ou “Galo das Trevas”. Um e
outro título seriam adequados ao estilo “passadista” de Henrique
de Resende. É claro que Pedro Nava daria nova redação, mas
aproveitaria todos os tópicos da narrativa.
De que trata a narrativa?
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Trata-se da formação do arraial de “Meia Pataca” elevado a cidade com o nome de “Cataguazes”. Sua origem se deve ao Major
José Vieira da Silva Pinto. “Homem rico, senhor de grande leva
de escravos e três mil alqueires de terra, o Major José Vieira da
silva Pinto instalou-se desde logo, como antigo feudal”. (...) “E
de entre seus filhos ilustres, um, sobretudo, se destacou, herdando plenamente os dotes morais de seu progenitor, mas
acrescendo-se-lhe ainda mais largos conhecimentos culturais,
e, talvez oriunda dessa nesna razão, maior afabilidade no trato e
uma mais fácil compreensão dos direitos de conquista no terreno social...
“Era co Coronel José Vieira de Resende e Silva”.
Eis o motivo da homenagem aos coronéis formadores de
Cataguases. O autor conclui, no mesmo estilo passadista:
A todas essas homenagens, embora tardiamente, Verde
se associa – saudando os grandes vultos que enobreceram e ainda enobrecem as nossas velhas tradições de
gente culta e progressista.
Bloco. Poema. Theobaldo de Miranda Santos. P. 22
Theobaldo de Miranda Santos exibe em Verde sua afeição à poesia. Responde ao movimento de Cataguases a partir de Juiz de
Fora. Porém, Theobaldo nasceu no estado do Rio de Janeiro,
cidade de Campos dos Goitacases, em 04 de junho de 1904 – 21
de março 1971 - e iniciou atividades docentes em Minas Gerais
na cidade de Manhuaçu tendo se projetado depois em Juiz de
Fora. No meio acadêmico, tornou-se mais conhecido pelas obras
para formação de professoras dos cursos normais. Escreveu e
publicou muito com destaque para Filosofia, Psicologia, Sociologia, Administração Escolar e passou a ser execrado nos cursos
de Pedagogia pela abrangência de sua obra e, talvez, por outros
motivos. Na área de folclore publicou: Lendas e Mitos do Brasil,
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Psicologia do Sonho, Contos Cívicos do Brasil, e Minas Gerais. Sua
obra alcança 150 títulos.
O poema convida o leitor a imaginar os saracoteios de um bloco
carnavalesco.
Nocturno. Guilhermino César – p. 23
Este poema, entre os muitos conceitos para o sonho de cada
leitor, fica o direito de sonhar nas noites de maio, ou de algum
maio do ano!!!
Paradoxo – Martins Mendes – p. 23
O poema elabora o sentimento ambíguo da distância e da presença, ou como quiser o leitor.
O Estranho Caso de Matias Qualquer – Camilo Soares – p. 24
Camilo Soares de Figueiredo nasceu em 13 de agosto de 1909 e
faleceu em São Paulo no ano de 1982.
O poema/crônica/prosa oferece ao leitor um dos modelos de
liberdade dos modernistas –cada um com seu modo de criar a
comunicação. No caso, além da forma livre, Matias Qualquer
reflete a trajetória de um aspirante qualquer, viver uma vida
qualquer, contada numa história qualquer.
Para este leitor, Matias Qualquer denuncia as construções pelas
ciências sociais dos tipos médios ou dos tipos ideais dessa multidão solitária. No poema/prosa há um nome mais do que próprio além do Matias Qualquer. É a quarentona(?) Xixi. Entre as
inúmeras luzes que brotam da narrativa, fixo para o leitor:
Xixi foi para uma pensão da rua Riachuelo.
Lá se foi seu Matias acompanhando.
Xixi xingou ele.
Chamou ele de feio.
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Bobo.
Mineiro.
__ Intervalo para o autor pensar no fim que há de dar ao
Matias có a Xixi etc. __
Um psicanalista iria adorar um cliente desses no divã... A cena é
imaginada passando-se na cidade do Rio de Janeiro.
Ternura - Francisco Inácio Peixoto – p. 25
A página é ocupada por um desenho de Rosário Fusco, pouco
visível, e o poema de Francisco Inácio Peixoto.
Quanto ao poema, ele soa como lamentação da predominância
da realidade sobre os sonhos e a esperança. A ausência da mãe
é real, e o sonho de ela acalentar o filhinho na calada da noite é
sonho.
Samba – Roberto Theodoro – p. 26
Há informações que Roberto Theodoro é pseudônimo de Achiles
Vivacqua - 02-01-1900 – 01-12- 1942 -. Ele também usou como
pseudônimo de “Maria Theodora”. Nasceu no estado do Espírito
Santo e foi um dos organizadores do “Leite Criôlo” que é também registrado nesta pesquisa.
O poema “Samba” é uma bela reprodução do cenário em que o
samba se encontra no centro da celebração. Corpos em movimentos, giros, volteios, caxambu!
Imagino Humberto Mauro criando a cena em meio à “Velha a
fiar”!
Arriba – arriba – seri – ganguê!
O cabinda: bate-bate-bate
o caxambu redondo que estronda e regonga tonto .
O ventre impinando todo
estica o umbigo um corpo
- bumba!
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Prelúdios de Henrique de Resende para Abgar Renault – p. 27
Lido nos dias atuais, o poema de Henrique de Resende mereceria como título “Estranho estranhamento”. Interpreto que a dedicatória autoriza essa mudança.
Abgar Renault é o alvo do estranhamento. Bem ele que, ao
pontificar no Instituto Brasileiro de Estudos Pedagógicos irá incentivar alguns dos membros fundadores das Ciências Sociais
em Minas – Welber Braga, na Antropologia, Hiroshi Watanabe,
na Sociologia do Trabalho e Tocari de Assis Bastos, na Ciência
Política. O estudo sobre a Várzea do Pantana é o motivo.
Nos “Prelúdios”, Henrique de Resende conclui:
Todo-mundo fala mal de você.
Das mulheres que você tem, dos automóveis
que você coleciona sem saber para que.
_ Um perdulário, um sem-moral, um quase louco...
E eu fico pensando no desejo que todo mundo tem
de ser você...
Abgar Renault irá dedicar ao mesmo autor um poema na edição
seguinte.
Literatura – p. 28 – 30
Parece ser uma nova seção, mas ao mesmo tempo mistura poemas que poderiam ser continuidade da seção anterior. Inicia-se
com ensaio assinado por Emílio Moura e prossegue com comentário à obra poética de Rosário Fusco. Esta seção é interrompida
com a apresentação de dois novos poemas sem comentários que
os apresentem para prosseguir com a seção que encerra a primeira edição de Verde “Notas de Arte”.
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São Francisco de Assis e as Aves. Mário Casasanta. “Gazeta de
Pouso Alegre” – 1926 . – Emílio Moura – p. 28
Nesse artigo, Emílio Moura comenta uma conferência de Mário
Casasanta proferida na cidade de Pouso Alegre e publicada no
jornal “Gazeta de Pouso Alegre” em 1926 sobre São Francisco de
Assis. De fato, o artigo tem como objetivo comentar as opções
literárias de Mário e sua possível adesão ao movimento modernista.
Os parágrafos finais mostram o desafio dos modernistas. Poesia
moderna é fácil, basta desprezar rimas, determinações silábicas, e deixar a mente flutuar. O desafio se mostra na prosa moderna... Emílio Moura não diz isto, mas dá para inferir.
Nós preferiríamos ver menos ordem, menos sintaxe lusa,
na sua linguagem. Sentir ali, em um estilo mais nosso, a
sua força intelectual, a força da sua alma e de sua inteligência brasileiras, palpitantes de vida e de verdade psicológica.
Verde – Rosário Fusco – Martins Mendes – p. 29
Trata-se de artigo em que se apresenta a obra a ser publicada de
poemas de Rosário Fusco, - um moço de Cataguases com a idade
de “10 e sete anos apenas”.
Martins Mendes o apresenta desta maneira:
Rosário Fusco vai publicar 20 e 4 poemas modernos. Vai
publicar o “VERDE”. Livro bom, verdadeiramente bom. O
poeta delicado do “VERDE”, de uma sensibilidade estranha e fina, vai aparecer. Cataguases ainda não o conhece intelectualmente. Sabe que o poeta é pobre. Nada mais
sabe. Pobre! que pobre-rico o extraordinário poeta-verde!
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Os dois poemas que se apresentam Sam como desafio aos modernistas. Tratam do “Amor” cuja sintaxe estilistas incomoda os
doutrinadores da arte moderna. Como fugir do “amor romântico”?
Sonia – Fonte Boa – p. 30
Neste poema, Fonte Boa entoa a tristeza pela ausência da donzela
amada...!!!
Poema de meu primeiro amor – Oswaldo Abritta – p. 30
Oswaldo Abritta também se esforça a dar um tratamento novo
ao “primeiro amor”. Lamento ao amor perdido que resiste ao
esquecimento?
Notas de Arte – p. 31
Temos aqui a última seção e a última página literária, assinada
por R. F. que traduzo por Rosário Fusco. Adivinhem que vai aparecer?
Música e Cinema – p. 31
Thesouro Perdido – p. 31
Humberto Mauro é o herói.
Eis a maior ousadia da pequena “Cataguazes”, criar um polo cinematográfico.
O Sr. Humberto com esse film cataguazense-brasileiromineiro retratou quase fielmente as coisas de nossa terra.
(...)
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É a primeira fita nacional! Fita genuinamente
cataguazense-brasileira-mineira. O Sr. Humberto Mauro
tá de parabéns!
Concerto Renato Gama – p. 31
Anuncia a presença na cidade do “pianista mineiro Sr. Renato
Gama”. Mas lamenta que seu repertório não contemple as criações musicais brasileiras.
Pena que o Sr. Renato Gama, moderno e moço como ele é
– não execute músicas brasileiras, como – A JANGADA de
Nepomuceno e a melodia sobre versos de Olegário
Mariano - ZÉ REIMUNDINHO – de Jaime Ovalle – compositor moderno queridíssimo nos centros musicais do Rio
de Janeiro.
Autores que publicarão nas próximas edições – p. 31
Anuncia os nomes que já confirmaram publicações para as próximas edições da Verde.
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Ficha Eduardo Frieiro O Clube dos Grafômanos
O Clube dos Grafômanos, tanto quanto Basileu de Eduardo Frieiro
podem ser lidos como obra crítica ao Movimento Modernista
Mineiro expresso nas edições de A Revista, publicada em Belo
Horizonte no ano de 1925, quanto à Verde de Cataguazes. É interessante que o título original de Basileu era Inquietude e Melancolia.

Ficha da obra:
FRIEIRO, Eduardo. O Clube dos Grafômanos. Belo Horizonte:
Itatiaia, 1981. P134. [Primeira edição:, 1927. Introdução de Ayres
da Mata Machado Filho. Contracapa de Guilhermino César] [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
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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.
Esse autodidata, leitor voraz de tudo que lhe vinha às mãos realiza na prática a tentativa dos modernistas – contrariar as especializações acadêmicas -. Ao se tornar um dos fundadores da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras – FAFI – da Universidade
de Minas Gerais – depois FAFICH, uma de suas preocupações foi
a de criar uma revista – Kriterion – inspirada da Kakson dos modernistas de São Paulo?
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 por lêlo.” Ele disse. Venerei sua trajetória de vitalidade ao longos de
oitenta anos vividos e assistidos pela professora Maria José de
Queiroz. Ele faleceu aos noventa e três anos.
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 arcipreste 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
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Plano da obra: tema, roteiro discursivo.
O Clube dos Grafômanos é obra para desafio dos críticos que
classificam o que convencionou-se chamar “prosa” em crônicas,
romances, novelas, contos e coisas que o valham. Uma de suas
marcas é desorientar o leitor habituado às classificações dos
estilos literários.
Para este leitor, a marca principal é de fixar a imaginação como
espelho - projeção - dos recursos discursivos. A repercussão é
uma das notas. Recebida com aplausos pelos críticos externos
ao meio a que se refere e com incômodos dos autores do Movimento Modernista de Minas Gerais, parece afirmar: “Qualquer
semelhança não é mera coincidência”. Com efeito, os
referenciais do sujeito não se resumem na pura subjetividade.
Não há como negar, na escrita, ou seja, nos registros do percurso
do viver, o propósito ou o despropósito da comunicação. Nenhuma criação flutua em universo de silêncio.
Há que prestar atenção à data de publicação e ao objeto que
estrutura o enredo da construção literária.
Fixe-se o ano: 1927. Em janeiro de 1926 veio a público a última
edição de A Revista, esforço de jovens mineiros de se articularem ao Movimento Modernista surgido em São Paulo na oportunidade da Semana de Arte Moderna. A Revista publicou a primeira edição em julho de 1925, a segunda, em agosto, imaginando-se mensal. Contou com três edições e despediu-se precocemente do público em janeiro de 1926.
O nome: O Clube dos Grafômanos. Eduardo Frieiro acentua com
este título a formação de um grupo que sofre a mania da escrita.
Enfatiza, portanto, o lado psicopata, melhor ainda a mania da
psiquiatria de estranhar inovações. A questão que se insinua é:
de que mania padecem os futuristas, os modernistas que se julgam vanguarda, reformadores em combate com os “passadistas”.
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O Clube – note-se que o nome Clube já comparece inserido na
linha corrente, sem o preciosismo das importações, diferente
mente de “Chopps”, “Dossier”, “elites”, “ crochet”, “libido”,
“katharsis”, “grippe” e outros preciosismos que marcam época –
reúne jovens incomodados com sua aventura modernista. Discutem a aventura de publicar. Incomodam-se com a acolhida da
literatura nos jornais e sentem a necessidade da criação de um
meio mais elaborado em que possam controlar as revisões e
editar as obras sem erros tipográficos. Os membros do clube
não são uniformes. Os nomes são escolhidos à moda dos simbolistas: Vitoriano Ruas, Porfírio Leiva, Pereirinha que se chama
Jesus-Maria-José Pereira da Silva, Ricardo Santana, Leôncio
Feitosa, Bento Pires e Marieta Lioz. Esse grupo, muito mais do
que modernista é a realização do encontro da diversidade nos
dias modernos. Consequentemente, a obra tem como base do
roteiro discursivo o diálogo. O autor, porém, não privilegia a
conversa apenas, coloca em destaque o que cada um dos personagens dialogantes tem a dizer. Privilegia-se a cena do teatro.
Cada personagem cria sua cena.
Este leitor, ao entrar no espírito da obra se obriga a concluir:
C’est charmant!
A publicação de O Clube dos Grafômanos repercutiu favoravelmente na imprensa nacional e gerou muita conversa entre os
modernistas de Minas Gerais. Alguns autores de A Revista se
viram retratados e outros já se encontravam engajados no grupo
de a Verde protagonizado pelos jovens e seu “Vitoriano” de
Cataguases.
A obra se apresenta em 29 capítulos e é precedida de Introdução
assinada por Ayres da mata Machado Filho.
Destaques das divisões
Introdução. Ayres da Mata Machado Filho – p. 1 – 5
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Foi muito bem escolhida a pessoa de nosso fundador da Comissão Mineira de Folclore, Ayres da Mata Machado Filho, para,
com esta Introdução, examinar o percurso de Eduardo Frieiro,
tanto de sua obra literária como do apreciador da literatura.
Ayres vê nesse “romance de ideias” a semente matriz da obra
de Frieiro e percorre as coincidências a partir do Mameluco
Boaventura, em seguida, Livros Nossos Amigos; comenta a última obra desse autor Feijão angu e couve, retorna à Falar e Escrever, Letras Mineiras, Páginas de Crítica, o Brasileiro não é triste e
finaliza com o Clube dos Grafômanos que, afinal, oferece o motivo.
Frieiro merece todos os elogios e há de acreditar que o principal
deles advém da identificação dele com o personagem de Bento
Pires. Ayres transcreve do “romance de ideias”:
Bento Pires não tem diploma, e orgulha-se disso. Desde
que saiu da Escola Primária, aos doze anos, dizia ele, tenho aprendido tudo sozinho, sem mestres, sem direção
alheia. [p.4]
O destaque ao autodidata é enfatizado por Ayres ainda na fala,
melhor, nos escrito de Bento Pires:
Sua “douta ignorância” (como ele mesmo dizia) habilitou-o a respigar em todos os assuntos com perfeita
impunidade. Nada lhe é estranho: a filologia, a história,
a sociologia, a literatura de ficção, a crítica de arte...
Bento Pires tem sido, sucessivamente, socialistas,
anarquista, faquirista, romântico, nietzschiano,
pragmatista, behaviorista...” [p.4]
Ayres, com esta transcrição, remete o leitor para a obra seguinte de Frieiro: Inquietude, Melancolia. Esta será a obra
publicada após cinquenta anos, em segunda edição com o
título do personagem principal: Basileu Prisco.
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Ayres merece todos os elogios pela simpatia revelada nessa
apresentação. Em primeiro lugar percorrer a obra completa de
Frieiro. Leitura de ouvido. Ayres tinha apenas 4% da visão. Em
segundo, pela competência de sintetizar em poucas páginas o
percurso de um autor que encarna em si mesmo os avatares das
múltiplas modernidades.
Na contracapa, Guilhermino César, um dos grandes animadores
do grupo Verde de Cataguases, situa o leitor no momento da
publicação e as repercussões naqueles anos de 1927, quando
surge as publicações animadas em Cataguases.
Capítulo I. A Revista. P. 9 – 12
Parece quase imprescindível ao leitor conhecer pelo menos o
primeiro número de A revista que se pretendia mensal e de que
se publicaram apenas três edições para compreender a conversa com que Eduardo Frieiro apresenta o tema do Clube os
grafômanos no primeiro capítulo. Lembre-se que A Revista estampa sempre os seguintes responsáveis: . “ Diretores: Martins
de Almeida, Carlos Drummond. Redatores: Emílio Moura e
Gregoriano Canedo”. Vejam-se os personagens que se apresentam na interpretação de Frieiro:
Vitoriano Ruas é poeta e tem uma ideia fixa de fundar uma revista.
Profírio Leiva se opõe à ideia com o argumento de falta de público. Ele conta com aprovação do pintor Ricardo Santana.
Ricardo Santana acrescenta novo argumento. A ideia não era
original. Há oposição que advém dos críticos literários.
Pereirinha – Jesus-Maria-José Pereira da Silva – poeta modernista , apresenta a linha diretora da resita que se pretende fundar: “Revista de ação dinâmica e objetiva, tendente a modernizar, nacionalizar e universalizar o país”.
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Leôncio Feitosa é filho de milionário e frequenta todas as rodas.
Aprova a fundação da revista, vê oportunidade de publicar versos inéditos de sua autoria e promete cobrir custos.
Todos juntos, inicia-as a discussão da linha editorial: estética,
religiosa, filosófica. A conversa esbarra sobre preferências políticas.
Capítulo 2. O Clube dos Grafômanos. P. 13 – 15
Se o capítulo anterior mostrou como brotou a ideia da Revista, o
segundo surge como epílogo. Nele se apresenta o que se constituiu em Clube, local de reunião e muita conversa...
É nessa reunião, após a publicação de quatro edições, que
Vitoriano Ruas apresenta aos companheiros, a pessoa de Bento
Pires. Nesse Bento Pires, Ayres identifica a alma de Eduardo
Frieiro. “um sujeito miudinho, sem idade, olhos vivos e
esquadrinhadores sob a larga testa”.
Bento Pires é um “subversivo”, autor de um estudo histórico
“Reabilitação de Joaquim Silvério dos Reis”.
Capítulo 3. Atribuições de um homem de letras. P. 17 – 20
O capítulo poderia ter como título, “A Palestra de Bento Pires”.
O cerne da palestra é a História e os censores externos dos escritos históricos.
Sintetizando, Bento Pires discorre sobre “História e Ideologia”,
talvez, inspirando o título de uma obra de Francisco Iglésias,
publicada com esse nome em 1971.
Capítulo 4. Bento Pires, autodidata. P. 21 – 25
É oportunidade de o autor apresentar-se como Bento Pires em
conversa com Vitoriano Ruas e Porfírio Leiva.
Vale fixar:
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Desde que saí da escola primária, aos doze anos, dizia
ele, tenho aprendido tudo sozinho, sem mestres, sem direção alheia.”
[Está nisso a realidade do moderno sem modernismo: qualquer
pessoa que foi iniciada no domínio de alguma linguagem está
apta a dominar os registros desenvolvidos no interior dessa linguagem. É suficiente preencher signos com significados sejam
eles pictóricos, alfa numéricos ou sonoros. Coisa que incomoda
a modernidade desde que se inventou a lenda do Doutor Fausto.
A mensagem da chamada pós-modernidade é ainda pior. Não
basta submeter-se aos graus. Há pós-graus! Além do pós-doutorado, resta o repouso definitivo na “luz celeste”. Aquele “repouso iluminado” lembrado por Heródoto para infelicidade de
Creso, ávido de ser o homem mais feliz deste mundo.]
Capítulo 5. O valor da instrução. P. 27 -33
O capítulo reproduz uma conversa entre dois personagens.
Porfírio Leiva e Vitorino Ruas. A questão é para que serve a escola? Ambos relativizam a importância da escola como fator de
desenvolvimento das pessoas.
A conversa se inicia com esta afirmação de Porfírio:
Mau grado os esforços empregados por toda parte com
o fim de instruir o povo, os resultados até agora obtidos
estão longe de ser satisfatórios. A instrução não avigora
o caráter, não melhora os costumes, não impede as anomalias da mente e da vontade, nem dá aos futuros cidadãos uma sólida noção dos atos e fatos sociais [p.27]
Vitorino Ruas acrescenta:
Facilita, isso sim, a aquisição de uma cultura superficial,
ferraginosa e inorgânica.
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A conversa se desdobra em referencia aos doutrinadores sobre
a importância da escola. Menciona-se Pestalozzi e genericamente pedagogos e sociólogos para destacar exageros de um lado e
de outro. O assunto enfatiza a formação das elites para discutir
“O problema da instrução, no nosso país” [p.30] e envereda para
a questão do ensino técnico e profissional.
O diálogo se encerra com esta afirmação de Porfírio Leiva:
O país precisa, mais do que tudo, de uma instrução profissional adequada aos fatos e realidades da vida nacional. Precisa de um ensino que tenha aplicação ao que na
terra se produz. O resto é fantasia de pedagogos. [p. 33]

Capítulo 6. Em que aparece uma saia. P. 35 – 36
Neste capítulo, o autor destaca o aparecimento da “poetisa
Marieta Lioz”. Ela é esposa do ginecologista doutor Lioz. Vem
acompanhada de Leôncio Feitosa. É oportunidade para a conversa se desenvolver sobre amor, relação entre os “sexos” e o
“amor”. Questão proposta: opinião de mulher e opinião de artista”.
Capítulo 7. Diálogo sobre a desigualdade dos sexos. P. 37 – 39
Este capítulo reproduz o diálogo que se desenvolve tendo no
centro da cena Bento Pires e Marieta.
A questão disputada é a igualdade dos sexos...
Bento Pires defende: “A igualdade dos sexos não existe, não
pode existir. É anti-natural.” E Marieta ataca: “O senhor, com sua
mentalidade de troglodita, parece não reconhecer que a humanidade tem progredido um bocadinho...” [p.38]
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Capítulo 8. Disquisições sobre a ciência de bem cozinhar. P. 41 –
43
A conversa é encaminhada para a questão das habilidades natas
femininas. Bento Pires afirma:
Com franqueza, dona Marieta, uma mulher que faz literatura causa-me o mesmo desgosto de um homem que
faz crochet... [p.41]
É claro que a conversa irá destacar o lugar da “mulher na cozinha” em que a questão saber fazer e refletir sobre o fazer é
defendida por Bento Pires como teste crucial da inferioridade
mental da mulher. O argumento é: “Se a mulher fosse uma
criatura capaz de pensar, teria descoberto durante milhares de
anos, no seu ofício culinários, grandes fenômenos fisiológicos,
conseguindo por essa forma monopolizar a medicina.” [p.42.]

Capítulo 9. Do estilo literário. P. 45 – 46
Tomando como referência o doutor Lioz, o autor pondera desejos de literatos que competem para pertencer à Academia de
letras.

Capítulo 10. A inútil virtude. P. 47 – 49
O capítulo se desenvolve ainda sobre a Marieta do doutor Lioz.
Há uma questão disputada sobre frigidez e a imaginação projetada nas criações literárias. Aqui Freud reina soberano:
Na origem de certas criações literárias, como na origem
dos sonhos, encontra-se frequentemente a libido da teorias freudiana. A poesia é o produto do sonho – dormido ou acordado ; a expressão poética efetua a limpesa
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das emoções, oao que Aristóteles chamava khatarsis.
[p.49]

Capítulo 11. Primitivismo, dinamismo. P. 51 – 53
Neste capítulo, desenvolve um diálogo importante sobre o Movimento Modernista. Inicia-se com apresentação do poeta
Teopompo da Siva o qual apresenta umpoema de sua autoria
cujo título ´Arabutã.
Teopompo justifica:
Minha intenção é criar poesia pura. Genuinamente, ingenuamente brasileira. Quero libertar a nossa poética de
toda espécie de artifício. De toda falsa emoção. [...] O
poeta deve retornar à sensibilidade primitiva. À inocência
perdida. No verdadeiro poeta a gente deve encontrar a
mais larga espontaneidade lírica. [...] Eu faço questão de
rimar mal. Faço questão de não contar absolutamente
as sílabas. [p.51]
O comentário a esse primitivismo é da parte de Vitoriano:
“Teopompo está saturado de intelectualismo até o tutano. Tendo esgotado (ou imaginado que esgotou) todos os motivos intelectuais, procura agora eliminá-los.” A isto o comentário de Leiva
é mais mordaz:
O primitivismo do Teopompo não traduz nenhum estado
de alma particular; tem origem bem mais modesta: é simples macaqueação do dadaísmo francês.
Assim o futurismo do Pereirinha . [p.52]
[A esta altura merece remeter o leitor para o artigo de Mário de
Andrade publicado na primeira edição de A Revista. Nesse artigo, Mário simula o garçom que serve à mesa de um restaurante
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e encerra com a frase emblemática: “Eu te venero, França! Oh
servidora ideal, garçom da gente!.”]
Capítulo 12. O destino das palavras. P. 55 – 57
O capítulo registra conversa sobre os modismos no uso de determinadas palavras e seu consequente desaparecimento. Comenta-se o modismo do termo “dinamismo”.
Capítulo 13. Divagações intranscendentes acerca da crítica. P. 59
– 62
Aqui alguns membros do clube discorrem sobre uma questão
que incomoda os modernistas: o que é criticar? De que modo
nos submetemos a uma retórica normativa?
Capítulo 14. Novos e velhos. P. 63 – 67
Neste capítulo a conversa se desenvolve em cima da questão do
passadismo e do modernismo. São convocados exemplos de
autores historicamente situados para caracterizar adesões. Conversam sobre as fontes estrangeiras do futurismo, do dadaísmo,
do simultaneísmo e do supra-realismo, nacionalismo. Merece
transcrição para deleite do leitor:
LEIVA
... o refrão de renovação mental era uma impostura de
moços turbulentos, ávidos de repetirem aqui, num cenário tupiniquim, as proezas novidadeiras do italiano
Marinetti ou do judeu Max Jacob.
Corridos e confusos, os nossos futuristas acharam prudente adotar novas posturas e disfarces.
Camupflaram0se de roupagens nacionalistas in moribus
et artibus.
BENTO PIRES
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E trocaram de nome. Já nãosão mais futuristas,
dadaístas, simultaneístas ou supra-realistas. São simplesmente “modernistas”, o que não diz nada. [p.66]
Capítulo 15. O homem brasileiro e o terror cósmico. P. 69 – 75
A conversa gira em torno da obra de Graça Aranha – um escritor
passadista – adotado pelos modernistas... A que se segue apreciação sobre a obra de Ronald Carvalho.
Há indignação nos diálogos sobre a “interpretação geográfica da
história” e à frase síntese: “o homem tropical é um ser destinado ao terror e à humilhação diante da Natureza.” (p.73)
Vale registrar parte dos últimos diálogos.
LEIVA
Não. O “terror cósmico” nunca atormentou o brasileiro.
Esse demônio íncubo só visita – se é que visita – os que
enchem o vazio de seus cérebros com sociologices e
antropologices dilettanti.
BENTO PIRES
Felizmente, o nosso povo nunca encontrou o “terror cósmico”; costuma encontrar, isso sim, o lobisomem e a mulasem-cabeça... [p.75]
Capítulo 16. A voz da terra não é triste. P. 77 – 79
O capítulo é continuação da conversa anterior sobre Graça Aranha e Ronald de Carvalho. [Poderia incluir aí também Paulo Prado.]
A questão é mais uma vez a sina das “três raças”, o índio
totemista, o negro fatalista e o português nostálgico...

146

A tristeza do brasileiro é uma das muitas petas divulgadas
por nossos escritores. [p.77]
Capítulo 17. O escarcéu modernista. P. 81 – 84
Eis um capítulo esclarecedor da conversa sobre as correntes que
vem ter ao Brasil e se incorporam no modernismo.
Discute-se o futurismo na Itália que se alia ao fascismo e na
Rússia à revolução proletária. O dadaísmo francês e a busca da
“inocência primitiva”. E conclui-se: “nossos literatos de hoje,
como os de ontem, o que realmente querem é impingir-nos ainda os alcaides da cultura europeia.” (p.83)
A última fala de Leiva soa como palavra de ordem:
Não acham que já é tempo de acabar com todo esse
escarcéu modernistas?
Capítulo 18. O “Pathos” meridional. P. 85 – 87
Aqui se divide a literatura em duas correntes: a clássica e a romântica e se analisam os autores segundo essa categoria.
Há um “romantismo desvairado” no interior do movimento modernista ao qual aderem “os rapazes paulistas da Klaxon e da
Terra Roxa.” (P. 87)
Capítulo 19. A brasilidade de “Dom Casmurro”. P. 89 – 93
É momento de considerar Machado de Assis o mais brasileiro
dos escritores comparado a Alencar, Bernardo Guimarães,
Franklin Távora, Afonso Arinos, e Euclides da Cunha. A glória de
Machado de Assis consiste em retratar os tipos urbanos. “A vida
da cidade representa melhor a realidade brasileira que a vida
dos sertões despovoados e atrasados.” (p.92) Contudo ainda
sobram consideraçãos quase elogiosas a Joquim Manoel de
Macedo de A Moreninha.
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Como se vê, há uma boa conversa sobre a literatura e o caráter
nacional.
Capítulo 20. Sobre o romance nacional. P. 95 – 96
A conversa continua tendo com tema romances e novelas e elogios da crítica.
Desta vez é o pintor Santana, encantado com a ilustração da capa
que deseja um parecer crítico sobre o conteúdo da narrativa.
Capítulo 21. Do ementário de Bento Pires. P. 97- 99
É capítulo que se inicia sobre a Música Brasileira e se desenvolve
em torno da linguagem falada e escrita. Defende-se haver uma
“música brasileira” porque “da alma de nossa gente desabrocha
um folclore musical de ricos e variados ritmos. “ (p.97
Capitulo 22. Coronelismo e bacharelismo. P. 101 – 103
Vitoriano Ruas – lembre-se do capítulo inicial – casou-se e elegeu-se deputado. A conversa, portanto, vai girar entre as formas de fazer política.
Discute-se a desqualificação dos coronéis pelos bacharéis. Eis
um trecho:
Mais perniciosa que a ignorância dos “coronéis” é a semiignorância dos bacharéis. O bom senso e uma inteligência não contaminada suprem a incultura dos primeiros,
ao passo que o falso saber e as ideias feitas agravam a
cultura insuficientes dos segundos.
(...)
Pode-se lá conceber um Moisés bacharel, ou um Dr.
Mafoma da Silva, fundador do Islamismo?
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Não, meus caros, o bacharel deve bacharelar no seu gabinete, entregue á modesta exegese de contraditórios e
bisantinos te3xtos de leis. (p.103)
Capítulo 23. A política que nos convém. P. 105 – 106
Neste capítulo a questão disputada é a organização dos partidos
políticos com solução para a querela entre bacharelismo e
coronelismo.
Merece lembrar o momento. Oliveira Viana é convocado para
defender o objetivo principal; consolidação da nacionalidade e
ordem legal. Democracia não é tema para disputa, perdeu o
momento.
Capítulo 24. O coveiro da democracia. P. 107 – 112
A Europa e seus conflitos do momento vêm à baila. A questão da
“soberania popular” é posta na berlinda. Ordem e hierarquia de
valores são mais importantes.
Capítulo 25. Apologia do esforço. P. 113 – 115
É um discurso sobre o pragmatismo na política e o elogio ao
esforço coloca em segundo ou terceiro planos o pensamento e o
saber, mas trabalho e persistência.
Capítulo 26. Contra a inteligência. P. 117 – 119
Como se vê, desde que Vitoriano se elegeu deputado o teor das
conversas mudou. Neste capítulo inicia-se conversa sobre educação que nos convém. Direcionada para a inteligência ou para a
sensibilidade? Começa-se com elogio à formação do caráter
anglo-saxão.
A conversa determina os assuntos dos próximos capítulos: o que
é inteligência?
Capítulo 27. Em favor do ócio. P. 121 – 125
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É posta a questão entre “ativos e contemplativos” , tema que irá
entusiasmar o autor no romance Basileu.
Capítulo 28. Vida desportiva. P. 127 – 129
O esporte surge com encenação da ação com desprezo da contemplação. A mocidade atual quer movimento. “Escasseiam nos
moços de hoje as preocupações éticas ou estéticas. Só o fervor
desportivo os absorve, entusiasma e apaixona.” (p.127)
A conversa e encaminha para semelhança do esporte físico com
a lúdica espiritual.
Capítulo 29. Conclusão. P. 131 – 133
O autor narra o pretexto para o fim da Revista. Será exatamente
o deputado Vitorino, tão entusiasmado no começo a financiar
os “literatos” que dará motivos ao fim da obra.
Destaque para o movimento do folclore:
Este “romance de ideias” oferece um modelo para um roteiro discursivo sobre o movimento dos folcloristas. Pode-se
imaginar uma longa conversa entre os diferentes autores
sobre as querelas que animaram o movimento, desde o período romântico até o movimento modernista e especialmente o possível diálogo com os ocupantes do aparelho burocrático tendo com tema central “A Cultura que nos convém”.

150

APROPRIAÇÃO DO SABER TÉCNICO POR MOVIMENTOS
POPULARES DE MORADIA: O CASO DO BAIRRO METROPOLITANO
NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES
Elieth Amélia de Sousa(*)
Palavras chaves – mutirão; autoconstrução; moradia popular;
saber técnico
Introdução
Ginsburg, abordando de forma passageira a questão da cultura
popular em Olhos de madeira, lembra que “entre cultura douta e
cultura popular costuma existir uma relação circular1. Essa é também a convicção desta autora e objeto da presente comunicação.
Aqui se presta atenção para as formas de cooperação características dos grupos de vizinhança, como foram estudadas por Emílio
Willens2 e Antônio Cândido3 em trabalhos que se tornaram modelos.
Em dado momento da história recente, na chamada “década
perdida”, o mutirão se tornou receita de políticas do governo
para atacar o déficit habitacional, em especial da população ca*

Pesquisadora da Escola de Governo – Fundação João Pinheiro. Mestre
em Gestão das Cidades – PUC-Minas
1

GINSBURG, Carlo. Olhos de madeira, nove reflexões sobre a
distância. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 23.
2
WILLENS, Emílio. Uma vila brasileira, tradição e transição. São
Paulo: Difusão Européia do Livro , 1961, p. 49-56.
3
CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito. 7. Ed. São Paulo: Duas
Cidades, 1987, p. 67-77.1
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rente que não fora contemplada satisfatoriamente pelo Banco
Nacional da Habitação – BNH.
Neste estudo examina-se o caso do Movimento dos Sem Casa
surgido no município de Belo Horizonte com repercussões na
Região Metropolitana. Como se verá, a mobilização popular fez
a trajetória inversa: do mutirão à apreensão de técnicas de produção do espaço urbano.
O município de Belo Horizonte, como metrópole criada para ser
a Capital de Minas viveu, já no período de sua construção, o
desafio de destinar espaço para a população de baixa renda.
Esse desafio é examinado por uma extensa bibliografia4. A ausência de um espaço cidadão para os operários que vieram construir a cidade ensejou, desde o início, a ocupação de terrenos
contra a lei e a realização de concessões do poder público para
essa população mais desfavorecida. Assistiu-se, desse modo, a
nítida marginalização e discriminação das técnicas populares de
construção do espaço de moradia, ficando essas restritas à pobreza urbana.
Em Cafuas, Barracos e Barracões, Berenice Guimarães acompanha os 50 primeiros anos da história da cidade a qual se pode
resumir no zelo do poder público de evitar um espaço construído
nos moldes do saber popular.
A peripécia da população de baixa renda de usufruir um espaço
mínimo pode ser acompanhado pelo estudo do movimento dos
4

Ver entre as mais importantes: PLAMBEL. O mercado da terra na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte: superintendência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana, 1978. GUIMARÃES, Berenice
Martins. Cafuas, Barracos e Barracões. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1991
[tese de doutorado]; MOURA, Heloisa et. al. Belo Horizonte, espaço e
tempo em construção. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, 1994. A ESTRUTURA Urbana da RMBH. Belo Horizonte:
Fundação João Pinheiro, 1986. V. 1. 163p.

152

sem casa; desestimulados pelo regime militar a partir de 1964
eles dão sinal de vitalidade nos anos 70. Já em 1974 há indícios
da retomada dos movimentos em favor da habitação, agora apoiados pelos serviços da Pastoral de Favelas, orientados pelo Padre Piggi5. Nesse ano, o movimento dos moradores de favela,
que antes era representado pela Federação dos Trabalhadores
Favelados de Belo Horizonte, assume uma nova face dando origem à UTP, União dos Trabalhadores de Periferia6.
O movimento pró-moradia irá ganhar contornos mais nítidos a
partir de uma seqüência de chuvas torrenciais iniciadas em 1978
e que prosseguiu até 1983, gerando por parte do poder público
ações emergenciais, e outras mais duradouras como o Programa
PROMORAR. Esse programa tinha como objeto a construção de
Conjuntos Habitacionais para população de baixa renda em terrenos periféricos e descontínuos, confirmando as características
da política habitacional em vigor à época.
Assim, no final dos anos 70 e início dos 80, a situação se tornou
mais favorável para o surgimento de novos movimentos organizados em torno da questão habitacional. As enchentes em anos
seguidos, a crise do Sistema Financeiro da Habitação-SFH, além
da conjuntura política e econômica, configuraram uma situação
à organização de frentes de reivindicação de direito de moradia.
A Associação dos Moradores de Aluguel da Grande Belo Horizonte - AMABEL -, é resultado desse momento.
Conforme depoimento do Padre Piggi, um dos articuladores dos
movimentos pró-moradia na RMBH, “Com a AMABEL nós fizemos coisas maravilhosas. Nos construímos 300 casas em 45 dias,
300 casas em 45 dias. Coisa linda! Só que depois o governo estadual não legalizou a posse da terra e nem fez as escrituras7.
5

Padre Piggi é um personagem central do movimento dos sem casa em
Belo Horizonte nos últimos 35 anos.
6
Somarriba e Afonso in Pompermayer, 1987.
7
Entrevista concedida a Virgínia Rennó dos Mares Guia e José Moreira
de Souza em 22/06/1995
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É importante insistir nas conquistas dos movimentos dos “sem
casa” no período compreendido entre os anos de 1985 a 19898 chamados de “A Nova República”. Nesse período foram
construídos vários conjuntos habitacionais em Belo Horizonte,
todos direcionados para população de baixa renda. Segundo o
padre Piggi esta foi a fase áurea do movimento dos sem casa,
que corresponde com o período do Programa Pró Habitação. É
no interior dessas experiência que as técnicas populares são
confrontadas com a produção de casas como “máquina de morar” empreendidas pelo BNH.
Entre os chamados “programas alternativos” desenvolvidos no
vazio deixado pelo SFH, aparece com grande centralidade o Programa Nacional de Mutirões Habitacionais da Secretaria Especial de Ação Comunitária, que ficou popularmente conhecido
como Programa SEAC. Utilizando verbas a fundo perdido do Orçamento Geral da União e se propondo atingir famílias com renda mensal inferior a três salários mínimos, o Programa apresentava um formato institucional bastante flexível em que o agente
promotor tanto poderia ser os governos estaduais e municipais
como também os movimentos organizados de moradia, agrupados em “Sociedades Comunitárias Habitacionais”, formada pelos participantes de cada um dos projetos.
8

Com a abertura política e o fortalecimento do processo de
redemocratização no Governo José Sarney, a discussão nacional sobre
a crise do Sistema Financeiro da Habitação tornou-se acirrada culminando com a extinção do Banco Nacional da Habitação e a transferência da maior parte de suas atribuições para a Caixa Econômica Federal.
Esse período foi marcado por um hiato nas políticas de habitação popular vinculadas ao SFH. Como forma de responder às fortes demandas
populares por habitação vindas tanto da parte dos movimentos organizados, como da parte dos governos estaduais e municipais igualmente
pressionados pelos movimentos organizados, o Governo Sarney lança
mão de iniciativas a fundo perdido fora do SFH.
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Foi a primeira vez na trajetória da política popular brasileira que
um programa alternativo apresentou melhor desempenho quantitativo que os convencionais. Devido ao seu frágil formato
institucional o programa terminou junto com o mandato do primeiro presidente civil da chamada Nova República.
Mutirão e autoconstrução tornam-se palavras correntes nessa
época, criando condições para surgimento, nos anos seguintes,
de associações descontentes com a qualidade das moradias então produzidas. A solução precária para os problemas
habitacionais da população de baixa renda desses anos
populistas favoreceu a criação da FAVIFACO – Federação dos
Moradores em Vila Favelas e Conjuntos Habitacionais. O nome
insinua que o conjunto habitacional construído para a população carente tinha as mesmas características das favelas e das
vilas.A diferença está no maior ou menor envolvimento das família na construção do espaço público e da moradia.
1– Movimento dos Sem Casa na Região Metropolitana de Belo
Horizonte – Mutirão, Auto Construção e a Central Metropolitana dos Sem Casa
No início dos anos 90, o déficit habitacional havia aumentado
significativamente. Nesse período que a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, realizou um seminário denominado “Moradia,
Alicerce para a Cidadania”, onde foi discutida de forma intensa a
questão da moradia para a população de baixa renda. Ficava evidente a absoluta falta de condição de um chefe de família, recebendo um salário mínimo, ter acesso ao mercado imobiliário.
Segundo o cálculo do representante da Secretaria de Estado da
Habitação um salário daria para comprar um pão diário e um litro
de leite.
Nesta seção acompanhamos os moradores do movimento dos
sem casa que escolheram o município de Ribeirão das Neves

155

como local adequado, recuperando depoimentos obtidos em
entrevistas.
Conforme consta em seu estatuto, a Central Metropolitana dos
Sem Casa, foi fundada em 10 de outubro de 1993, e define que
seu objetivo principal é reunir e representar grupos organizados de pessoas “sem casa”, que estejam lutando pelo direito à
moradia, conforme garantido na Constituição Brasileira, quer
de maneira informal, quer juridicamente constituídos em associação civil, de forma a tornar mais eficaz a ação destes grupos,
respeitando as seguintes prioridades: família com filhos, família
sem filhos, idosos sozinhos e, em quarto lugar, solteiro sem filhos.
A Central Metropolitana dos Sem Casa, reúne grupos organizados dos “sem casa” de toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. São grupos de 200 famílias e outros com 100; que se
registram lá , e a Central toma conta daquele grupo.Nós, coordenadores de grupo, somos todos voluntários. Nós temos um estatuto, registrado em cartório, que é proibido ter pagamento de
salário”. 9

Inicialmente a Central Metropolitana vai envidar esforços para
lograr apoio dos três níveis de governo na sua determinação de
criar condições para que a uma grande parcela dos “sem casa” da
RMBH pudesse tornar realidade o seu “sonho da casa própria”.
Somente quando as almejadas parcerias com o setor público similares às do SEAC dos anos 80 - não são concretizadas é que a
CEMCASA vai optar pela construção do “Bairro Metropolitano”
de forma autônoma..
A proposta defendida pelo movimento é, a principio, o acesso
aos terrenos pela compra e não pela invasão. Outro elemento
importante a ser considerado são as grandes dimensões das áreas
9

Entrevista realizada no dia 27 de janeiro de 1999 com a presidente da
Associação dos Moradores do Bairro Metropolitano.
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a serem loteadas e ocupadas, uma vez que deveriam atender
um grande contingente de população. Em virtude dessa postura
de buscar combater o déficit habitacional de forma massiva, a
Central Metropolitana dos Sem Casa encontrou resistência tanto de órgãos públicos (estaduais e municipais) de vocação urbana, como de lideranças de outros movimentos, que consideraram equivocada essa diretriz, preferindo optar por conjuntos
menores, construídos em terrenos situados em áreas já
urbanizadas, como forma de garantir menor custo de infra-estrutura, maior qualidade de vida e melhor acesso a equipamentos de consumo coletivo.
Ressalte-se que essa diretriz da CEMCASA, aliada a dificuldades
de alianças com o poder público municipal e estadual, leva a
entidade a optar pela compra direta de uma Fazenda em Ribeirão das Neves objetivando a construção do “Bairro Metropolitano”.

O local escolhido foi a Fazenda Castro, localizada no Eixo da
BR 040, numa área contígua aos bairros Veneza, Florença e
San Genaro, no limite com o município de Esmeraldas. Até
então a região era conhecida como Goiabeiras.
Procura-se surpreender a diferença entre o espaço urbano sonhado, imaginado, representado nas pranchetas do urbanista,
determinado pela legislação e um espaço criado pelas relações
possíveis dos que participam do movimento, dos que se aproveitam de suas vantagens e promessas e dos que zelam pelo
cumprimento das normas de organização espacial.
Começamos pelo depoimento do urbanista José Carlos Laender10
Em entrevista que realizamos contemplando a paisagem do bair10

.José Carlos Leander foi escolhido pela liderança do movimento para
elaborar o projeto urbanístico do bairro.
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ro em construção e percorrendo as suas ruas empoeiradas, José
Carlos Laender declarou cheio de orgulho:
O importante nesse bairro é que não é um bairro, é uma cidade.
Com uma população prevista de 20 000 habitantes, você vê a
grandiosidade do povo organizado, que faz o que o governo não
faz. A intenção era fazer as cooperativas para eles mesmos fazerem os tijolos, comprar diretamente da fábrica o material, para
4000 casas sai pela metade, Mas as coisas foram desarticulando
e não tivemos chance11.

O padre Piggi, por sua vez, mostra que muito já havia sido realizado: [em 1997] “nós já tínhamos dado início à construção da
escola, já tínhamos feito a caixa de água lá no alto.
Essa mesma situação é relatada por José Carlos Laender:
“A água estava chegando e nós compramos o terreno porque
sabíamos que ia ter água e luz. A questão da luz foi um processo
fácil de negociação, à empresa CEMIG interessa o usuário e quando nós falamos que teríamos 20 000 usuários, não teve problema. A COPASA leva água às periferias, mas não como um problema social e sim empresarial.”

Abordando esse assunto, o Padre Piggi comenta com alguma
amargura o distanciamento do poder público do atendimento
às reivindicações dos movimentos, lembrando os inconvenientes da cooptação e a surdez para os que “preferem correr sozinhos”. “Hoje, se você não é da turminha, da curriola, não faz
parte dos ativistas deles, nem chance tem de conversar com os
homens”, diz ele referindo-se á Administração Municipal que, à
época, tinha à frente o Partido dos Trabalhadores .
O entrevistado registra ainda a forma através da qual o movimento se articula com as esferas do poder público: no nível fe11

Entrevista realizada em 15/08/2001
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deral, através do Programa Comunidade Solidária, no estadual
junto à Secretaria de Habitação e, no municipal, buscando
interlocução com a Secretaria do Planejamento “Nos três níveis
nós provocamos reuniões, e até manifestações no Congresso (...)
mas não é nossa meta pegar nossos associados e mandar invadir. Nós somos milhares, nosso problema é uma política
habitacional, por isso nossa missão é muito lenta, muito improdutiva”. 12

2- A TRAJETÓRIA POPULAR DE APROPRIAÇÃO DO SABER
TÉCNICO OFICIAL
A população de baixa renda que já havia atravessado os quase
cem anos de história de Belo Horizonte, construindo seu espaço
baseado no saber popular, valendo-se frequentemente do expediente de ajuda mútua conhecido como mutirão deverá agora
enfrentar uma nova realidade: a de conhecer os trâmites burocráticos de transformação do espaço abstrato em realidade concreta. Escolher o local adequado, visualizar suas possibilidades
e apreender antecipadamente as necessidades de convivência
e subsistência foram os desafios enfrentados.
O maior desafio a princípio era conseguir um terreno dentro de
Belo Horizonte. Frustradas as tentativas do movimento, buscouse apoio nas diferentes esferas de governo - federal, estadual,
ou municipal. Eliminadas essas possibilidades, o movimento
partiu para a opção de criar o loteamento com os próprios recursos, chegando, após outras sondagens, a uma fazenda em Ribeirão das Neves - Fazenda Castro,- que estava sendo vendida para
ser um haras, ao preço de R$0,40, o metro quadrado.

12

.Entrevista com Padre Piggi realizada pela autora em 30 de
agosto de 2001.
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Da implementação desse bairro fizeram parte três movimentos,
a Central Metropolitana dos Sem Casa, que era hegemônico, a
AMABEL - Associação dos Moradores de Aluguel da Grande Belo
Horizonte13, e a FAVIFACO – Federação das Associações Comunitárias das Vilas, Favelas e Conjuntos Populares de Belo Horizonte. A junção dessas entidades se fez necessária para que se efetivasse a compra da Fazenda Castro, que tinha uma dimensão
total de 1326 729, 90 metros quadrados, onde poderia ser abrigado um total de 3820 lotes, a serem vendidos14.
Em entrevista realizada com a presidente da ASMOBAM- Associação dos Moradores do Bairro Metropolitano, Dona Salomé, soube-se que como a Central Metropolitana dos Sem Casa não dispunha entre os seus filiados das 3800 famílias capazes de arcar
com os custos do empreendimento, “o padre cedeu 740 lotes
para a FAVIFACO e 640 para a AMABEL” , para dar para pagar a
fazenda.
Tudo foi feito direitinho, valor da terra, valor da prestação. Só a
terra ficou para eles em janeiro de 1996, em R$ 240,00. Nos
primeiros dois meses, a prestação era de R$ 20,00, depois passou
a ser R$33,00, porque R$13,00 era para a urbanização do Bairro.15
Como foi mencionado anteriormente, a AMABEL teve como seu
fundador e principal mentor nos anos 80 o Padre Piggi. No final
daquela década o referido Padre retornou por um tempo para a
Itália, sua terra Natal, para tratamento de saúde. A partir de
então, outras lideranças assumiram a direção dessa entidade,
que atua até hoje na RMBH. No seu retorno ao Brasil, no início da
década de 90, o Pe Piggi decidiu criar a “Central Metropolitana”,
em lugar de se reintegrar a AMABEL. O motivo dessa opção não
está muito claro, embora acreditemos que, provavelmente, se relacione com o tipo de personalidade forte do Pe. Piggi, tendente a
ofuscar as demais lideranças.
14
Este não é o número de lotes aprovados pela Prefeitura de Ribeirão
13

das Neves. O número de lotes era 1.825.
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Assim sendo, a fazenda foi comprada pelas três entidades dos
“sem casa”. O preço dos lotes variava de acordo com a dimensão
do terreno. O parcelamento foi dividido em três glebas, sendo
que a maior parte, correspondente a 68,6.% da área, era da Central Metropolitana dos Sem Casa. Cabia a FAVIFACO 17,8%, e a
AMABEL 13,6 %, considerando-se o total da área que era 1 326
728, 90 metros quadrados.
O Padre Piggi, lembrou em entrevista realizada no ano de 1995
que a Central Metropolitana reunia cerca de 6 000 famílias. Como
se vê, no interior do movimento, pouco menos da metade não
se encontrava em condição de arcar com o ônus de se inserir no
mercado imobiliário, mesmo com as condições especiais.
Antes de chegar à Fazenda Castro, a descoberta do mercado de
terras foi sendo lentamente desvendada nos percursos pela
Região Metropolitana:
Tinha a fazenda da dona Dalva na entrada do caminho de Esmeraldas, que estava a venda a R$0,80 o metro quadrado; tinha
à venda a Fazenda Vassourão, lá no Bairro da Glória, na saída
para Vespasiano por R$1,00 o metro quadrado. Ali dava para
caber mais de 4.000 famílias”.16

Nessa mesma entrevista o padre detalha com maior atenção
o percurso do movimento em outros municípios, além do estudo para compra.
Também em 97, nós lançamos a Fazenda Santa Rita, em Betim,
para 2500 famílias, mas tivemos que nós retirar. Já tínhamos
iniciado o serviço de topografia e a limpeza da área,mas tivemos

15

Entrevista com a Presidente da Associação do Bairro Metropolitano
em 27 de janeiro de 1999.
16

Entrevista com Padre Piggi em 30 de agosto de 2001.
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que devolver o dinheiro pra todo mundo. Então por seis meses
aqui nesta igreja, nós tivemos que aturar os maiores desaforos,
as maiores contrariedades, desse povo enfurecido.

No caso aludido, ocorreu uma aliança tácita entre a Prefeitura
de Betim, capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores, que não
concordava com esse tipo de empreendimento e o - Governo do
Estado, na época sob o comando do PSDB, que pretendia utilizar
essa área para assentamento de trabalhadores rurais17.
Pelo depoimento acima, pode-se constatar que, no ano de 1997,
o movimento tinha plena consciência da amplitude das oportunidades presentes no espaço metropolitano para a população
de baixa renda e das dificuldades a serem enfrentadas no embate com o poder local. Nesse embate, o movimento ao mesmo
tempo em que se depara com as dificuldades vai selecionando
os mais combativos para prosseguir em seus objetivos:
Sobraram umas 300 famílias que não quiseram receber o dinheiro de volta, quiseram continuar lutando e batalhando, compraram a Fazenda das Abóboras, que está em frente ao Bairro Liberdade. Caberia lá umas 600 famílias, mas quando a Prefeitura de
Neves tomou conhecimento de nossas intenções, fez uma portaria embargando a ocupação da metade do terreno, destinandoa para uso exclusivo comercial e industrial.

O conflito de usos e as ambições locais de se inserir no espaço
metropolitano ficam evidentes nesse episódio. Ribeirão das
Neves é um município preferido pela população de baixa renda
e vem crescendo a taxas muito superiores à média metropolitana. Isso passou a incomodar as administrações municipais espe17

Nessa época o governo de Minas Gerais, através de um convênio com
o INCRA, desenvolvia em várias regiões do estado, através da
Coordenadoria da Reforma Agrária, CORA, desapropriação de terras
para assentamentos de trabalhadores rurais vinculados tanto ao Movimento dos Sem Terra, MST, como a Confederação dos Trabalhadores
da Agricultura, CONTAG.
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cialmente a partir dos anos 90. Como se vê, a Administração
Municipal de Ribeirão das Neves já procurava cuidar de inserir o
eixo da BR 040 em funções produtivas, dificultando sua ocupação pelos excluídos do mercado imobiliário.
O Padre Piggi prossegue mostrando os efeitos dessas derrotas
para o movimento. Os obstáculos encontrados em diferentes
municípios trouxeram conseqüências funestas:
Dentro do ano de 1997, nos tivemos três derrotas, praticamente
seguidas que tornaram a Central Metropolitana dos Sem Casa,
uma entidade assim proscrita, perseguida. Tanto assim que essa
diretoria foi esvaziando cada vez mais, surgindo problemas dentro da própria diretoria, que foi ficando cada vez mais
enfraquecida18.

A certeza de que o problema dos “sem casa” era uma questão
metropolitana, provocando constrangimento na ação dos dirigentes municipais, aparece nessa afirmação sintética do entrevistado: “E diante do fato de que os municípios lutariam contra nós, e que nós teríamos que lutar contra os municípios”.
Ivete, coordenadora de um grupo, dentro do movimento dos
sem casa lembra entusiasmada o percurso realizado até chegar
o Bairro Metropolitano:
Foram umas dez fazendas que nós percorremos, foi uma série de
empecilhos. Ou porque a gente não tinha fiador, ou porque o
pobre não tinha dinheiro. E finalmente nós conseguimos alguém
que confiou e aí nós conseguimos comprar e em um ano nós
pagamos. Depois, continuamos a fundar grupos e compramos
nova fazenda, que foi a Fazenda das Abóboras. E a luta continua
e a gente continua a nossa batalha19.

18

Entrevista com o Padre Piggi, 27 e 28/08/2001

19

Entrevista realizada em setembro de 2001.
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A criação do Bairro Metropolitano, segundo o urbanista José
Carlos Leander, é um caso exemplar de uma nova alternativa
para a população de baixa renda. O movimento pró-moradia age
conhecendo a lógica do mercado, eliminando o intermediário e
negociando as normas reguladoras presentes na legislação de
parcelamento e urbanização. Possibilitou a produção de lotes a
baixo custo e levantou a possibilidade de que os serviços públicos fossem quotizados entre os moradores.
Ivete recorda, animada, o esforço dos que aderiram ao movimento:
Nessa época era muita gente cheia de ilusão, sonhando com a
casa própria. Com a nossa luta, nós fomos trabalhando, procurando os governos, procurando até mesmo o Presidente da República. Ouvimos só promessa, promessas que vou ajudar, vou pensar e nada de oficial. A intenção inicial da gente era pelo menos
de ganhar terra para que pudéssemos construir, isto não foi realizado.

Ainda no ano de 1996, após o processo de efetivação da compra da fazenda, iniciam-se os projetos de implantação de infraestrutura em duas frentes. De um lado a tentativa de buscar
oficialmente a implementação dos serviços básicos junto aos
órgãos públicos e, do outro lado, as iniciativas de começar
de pronto a abertura das ruas, a utilização de poços artesianos
existentes para o abastecimento de água, de sortear os lotes
para os compradores e de iniciar a construção de algumas
casas. Até que, no início do ano de 1997, veio através da
Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, um embargo judicial, impedindo a continuidade dessas atividades, devido à
irregularidade do loteamento. Era grande o ônus que a Prefeitura estava recebendo.
A ocupação da Fazenda Castro como processo de criação de
um mercado próprio para os excluídos do mercado oficial pelas
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dificuldades enfrentadas dá o tom da trajetória de um movimento, da adesão e dos desânimos no percurso. Veja-se o
depoimento do Padre Piggi sobre esse momento do empreendimento.
Só com poucas palavras todo mundo tinha que sustar, tanto faz
as obras de infra-estrutura, como a construção das primeiras casas, com multas tremendas, que eram maiores do que o próprio
terreno. Logicamente a empreiteira que estava abrindo as ruas
em poucas horas teve que abandonar os serviços. A grande maioria dos moradores que já estava começando a construir suas
casas ficou estarrecida, desestimulada. Nos não tínhamos mais
jeito de nos comunicar com a COPASA, com a CEMIG. No momento do embargo, nós já tínhamos dado início à construção da
escola, já tínhamos feito a caixa de água lá no alto, para 200 000
litros de água, e também poços artesianos, e obras de drenagem.
Foi um baque tremendo. Nós ficamos assim completamente desarticulados com aquilo que aconteceu lá. O povo do Bairro Metropolitano se retraiu e só alguns valorosos continuaram construindo lá, mesmo sabendo que não ia ter água, não ia ter luz, que
a escola ficou parada no meio e que não poderíamos calçar as
ruas.

Como se vê, neste depoimento do padre, ficam evidentes os
percalços enfrentados durante a implementação do empreendimento. Fica evidente a capacidade da população - apesar de todos os constrangimentos - de construir rapidamente
partes importantes do bairro e a dificuldade de obedecer à
lei municipal em situações de emergência.
Ivete também dá uma versão parecida:
Quando terminamos de pagar a fazenda entramos desmatando
tudo, trabalhando mesmo na foice, na enxada, no trator. Quando o Prefeito viu que nós estávamos de vento em popa, nos
embargou. Ficamos embargados por um ano, sem direito a tocar
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a terra. Mas os que tinham mais necessidade, entraram e construíram e lá moram até hoje.

Maria Salomé20 que foi um dos braços do padre Piggi declarou:
“Aí embargou e não pode fazer nada mais, parou tudo,
e esse um ano nos deu um atraso de cinco anos. O Prefeito processou em juízo, eu fui processada, porque a Central foi
processada e eu como presidente respondi ao processo. Porque
quando ele embargou tinham poucas casas e então o juiz até
entregou os papeis pro povo dizendo que se eles continuassem
depois do embargo, iam pagar uma multa de R$1000,00 por dia.
Eu recebi a intimação e avisei: vocês não podem construir. O padre entra no carro e com o microfone foi dizendo pra não construir. Ele pôs placa pra todo canto. Oh Jesus, foi aí que eles construíram mesmo e a Prefeitura foi fotografando.. E os mil
reais? Se o juiz mandar derrubar as casas vai ter carnificina, vai
rolar muito sangue, e aí sim a gente vai levar para imprensa
nacional e internacional, porque o povo morreu defendendo a
terra que eles compraram.”

José Carlos Laender, urbanista, recorda essa época:
Com o projeto pronto nós botamos máquinas para abrir as ruas,
e começamos a trabalhar. Aí veio o embargo da Prefeitura. Só um
detalhe, não era invasão, era ocupação do que era deles. A diferença ideológica é brutal, não era invasão de terra alheia era
ocupação da terra deles.Procurei o procurador da Prefeitura e fiz
duas perguntas: aquilo é da Prefeitura, é do Estado? A terra é do
cidadão que comprou, é a terrinha dele21.
Depois de muita luta mesmo, desembargou. Foi um ano de batalha. Tivemos que pagar R$48 000,00 à Prefeitura. Também du20
21

Entrevista realizada no dia 27 de janeiro de 1999.
Entrevista com o urbanista José Carlos Laender em 15/08/2001
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rante o embargo cada um que teimasse em construir tinha que
pagar um multa de R$1000,00, mas o povo peitou.22

Quanto ao abastecimento de água e coleta de esgoto, após a
realização de levantamento junto a COPASA conseguiu-se identificar uma solicitação encaminhada ao órgão para verificação da
possibilidade de abastecimento de água e esgotamento sanitário no bairro. Esse órgão, forneceu as diretrizes técnicas básicas
para elaboração dos respectivos projetos, com a validade até
dezembro de 1996, tendo como parâmetro o atendimento a 3980
famílias, considerando-se 190 litros habitantes/dia. Em julho de
1996, a COPASA envia uma correspondência dirigida aos três
movimentos de “sem casa”, com uma proposta de parceria com
os futuros moradores da Fazenda Castro, com o objetivo de
implantação de um Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

No percurso realizado no bairro com José Carlos Leander e
Maria Salomé, a luta pela água é mais bem esclarecida:
Quanto à água o primeiro passo, foi do Rui Lage, presidente da
Copasa, que trouxe uma adutora por 15 quilometros, passando
por San Genaro, ela veio, mas quando chegou naquele morro ali
ela não subiu. Ela estourava, não agüentava e aí tentou uma
mini adutora para comportar a subida da água, mas não adiantou.”
“Na COPASA me disseram, Salomé, se não entrar o projeto de
esgoto a água não entra. Fizemos o projeto de esgoto. Nós temos
quatro projetos na COPASA agora: água, esgoto, curva de nível e
o poço artesiano, mas não valeu.” “Agora a adutora já está aqui
dentro, ela passou por Florença, subiu o Santa Cecília, passou por
São Francisco, subiu aqui e já está na caixa d’água”

22

Entrevista realizada no dia 27 de janeiro de 1999 com Maria
Salomé
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Nessa entrevista pudemos ir comparando os diferentes depoimentos do planejador e dos moradores. Fizemos dois percursos, andando e recuperando a luta pela construção de um espaço habitável.
Quanto à energia elétrica, em outubro de 1996 a CEMIG informou às entidades o orçamento para implantação dos serviços,
incluindo a parte de iluminação pública, que foi orçado em R$
824 000,00. E um ano depois, já sob o impacto do embargo, foi
solicitado a CEMIG um projeto objetivando a extensão da rede
elétrica do loteamento para ligação elétrica de 5 poços artesianos
com voltagens suficientes para a instalação de uma fábrica de
pisos, o que foi orçado naquela data em R$25 200,00.
Com relação ao processo de tramitação para aprovação do
loteamento do Bairro Fazenda Castro, a primeira providência foi
a de que cada um dos movimentos de “sem casa” envolvidos
procedesse ao registro de seus respectivos imóveis, o que ocorreu em junho de 1997, em obediência às diretrizes metropolitanas que determinam que as obras de parcelamento só podem
ocorrer após registro em cartório do imóvel.
O acompanhamento da documentação nos revelou a presença
de duas lógicas incompatíveis nesse processo. De um lado, a
que orientava os movimentos – a compra implica em direitos e
os direitos se concretizam na posse efetiva – e, de outro, a que
tem como base a legislação urbana, a lei federal 6766 e suas
conseqüentes – a transformação da terra bruta em mercadoria
urbana, passa por diretrizes e registros especiais.
A melhor análise desse conflito pode ser captada no depoimento do urbanista José Carlos Laender:
“Nessa alternativa, eu compro a fazenda e vendo os lotes, as
pessoas param de pagar o aluguel, aí terão condições de comprar material para fazer um cômodo e vai o segundo, o terceiro, e
o quarto. Acaba fazendo a sua casa. E o povo na sua inteligência
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do dia a dia, sabe fazer a casa, ele não sabe é fazer o lote. Porque
o lote tem uma série de processos técnicos que ele não dispõe,
então eu me dispus a fazer o lote. Eles não aprovaram o lote de
200 metros. Poderíamos acomodar mais gente e sobrava um terreno para fazer um hortinha, que é fundamental para o pessoal
de baixa renda. O Prefeito, junto com a Câmara, baixou um decreto que definia como tamanho do lote 250 metros quadrados.
Tivemos que refazer o loteamento, diminuímos a largura da rua
para poder aumentar o lote. A prefeitura em vez de ajudar estava
querendo era criar uma dificuldade maior.
Eu não entendi o porque dessa perseguição. Quando fui à Câmara conversar com os vereadores fui agredido de todas as maneiras. Não entendia essa agressão total, mas depois, pensando, eu
descobri que não só o Prefeito e vereadores estavam juntos, mas
também as imobiliárias, ou alguém financiado por elas. Nós tínhamos destruído o mercado imobiliário de Ribeirão das Neves.
Um lote custava R$400,00, ou R$240,00, dentro da Fazenda Castro, e o lote do lado custava R$4000,00, R$5 000,00, R$6 000,00.
Eu criei um completo desordenamento no mercado imobiliário,
daí eu ser taxado de inimigo. Pois vou deixar de comprar um lote
de R$ 4000,00 a R$6000,00, para comprar um de R$240,00 na
Fazenda Castro?

Desse momento em diante, em setembro do mesmo ano, foi
dado início à tramitação para aprovação do loteamento junto
à Prefeitura de Ribeirão das Neves, de acordo com as diretrizes municipais para parcelamento do solo e, a seguir, junto à
Secretaria do Estado de Planejamento e Coordenação de Minas Gerais -SEPLAN, no que se refere às diretrizes metropolitanas. E apenas em 19/06/1998 o loteamento do Bairro Fazenda Castro foi efetivamente aprovado, tendo em vista a
anuência prévia da SEPLAN emitida individualmente para cada
entidade em 20/04/1998.
Pelo exposto, verifica-se que, se o início da compra da Fazenda foi em janeiro de 1996, conforme entrevista realizada com
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a Presidente da Associação do Bairro, foram mais de dois
anos para que se efetivasse a legalização do parcelamento,
já que só em abril de 1998, recebeu a Anuência Prévia da
SEPLAN23. Faltava, ainda, a aprovação definitiva da Prefeitura, que aconteceu dois meses depois, demonstrando com isso
as dificuldades do percurso. Porém é importante destacar que,
a emissão das diretrizes da Prefeitura e da SEPLAN para os
interessados são datadas de 09/09/1997 e que a solicitação
inicial de aprovação do loteamento ocorreu em junho do ano
seguinte.
O depoimento de Maria Salomé relata essa preocupação com
um bairro dos sonhos:
Primeiro nós trabalhamos manual mesmo, cortamos mato, cortamos com machado, com foice, com tudo. E o padre na frente, a
gente lá trabalhando na maior alegria. Era uma coisa maravilhosa, às vezes chovendo, e mais de 1000 famílias trabalhando, era
muito bonito, a gente tem saudade daquele tempo. Mas quando
foi para abrir as ruas, contratamos uma empresa, esqueci o nome,
foram contratados 2 engenheiros, um topógrafo também. Eles
receberam. A Central não deve nada.
Começamos a construir a escola, temos três áreas de preservação,
cercadas e protegidas, temos locais para postos de saúde, posto
policial,..., igreja, tudo previsto na planta. Tem uma lagoa linda
onde vai ser um clube,... tem uma área que vai ser toda área de
lazer, campo de futebol, área de peteca, vôlei.
Íamos montar uma fábrica de pisos, tipo esses que tem em postos
de gasolina, para calçar as ruas. Era em regime de mutirão.
Até o grupo escolar nós começamos a levantar com a planta
básica do Estado, mas o dinheiro acabou. Aí então foi feita uma

23

Existia nessa secretaria uma seção encarregada de dar anuência
prévia.
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parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Neves,
que concluiu três salas de aula, tentando acolher as crianças.

O orgulho também é revestido de um certo ressentimento: “Trabalhamos para lá, sem participação de nada, nem de Estado nem
de prefeitura nem de nada. Nós éramos tratados como se tivéssemos uma doença contagiosa”.
O Superintendente do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal entra em detalhes sobre esses aspectos, dizendo que a Prefeitura não tinha condições de fornecer escritura para os moradores, não havia uma correspondência entre os lotes e o mapa existentes. O entrevistado enfatiza
o papel da Prefeitura. Ela lê, interpreta a lei e a faz cumprir. Logo
percebe que no caso do espaço criado pelo movimento, a coisa
não é tão simples;
. O que ta executado no campo tava em desacordo com a forma
que eles venderam. Primeiro venderam e depois aprovaram. Então um lote, que teria 200 m quadrados, já não tem, eles juntaram 2 lotes de 200, formaram um de 400. Esses 400, seria metade
para um e metade para o outro.

O Superintendente, frente a essa desorientação, quer voltar à
estaca zero. Segundo ele, o bairro precisa de planejamento. A
Prefeitura precisaria fazer um cadastro topográfico de cada lote
com as respectivas famílias, e para isso convocou as associações
e dentre elas a Central Metropolitana, para tentar resolver o
problema.. Era importante que o cadastro visualizasse a rua tal
como era, para elaborar uma nova planta com referencia
cadastral, e fazer um novo memorial descritivo
“ A Dona Diva, se não me engano, pessoa maravilhosa, essa
entendeu perfeitamente e começou fazer esse trabalho conosco,
ela não fez o mapa topográfico, mas está fazendo pesquisa, mesmo com dificuldades, porque nem todos querem passar informação.
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“Agora em uma reunião recente, conseguimos trazer o resto das
associações, que mudaram os representantes aí o pessoal saiu
daqui, semana passada felizes.
Feito isso à gente vai conseguir resolver, e acredito que não vai ter
problema algum, mas a prefeitura não pode deixar isso acontecer, porque é um bairro do empreendedor. Nós já implantamos
escola lá, fizemos um convênio com a COPASA, eles deveriam
colocar água lá. Mas a gente, junto com a COPASA estamos colocando água lá, a água já está começando através de poços por
que por enquanto(...)

Ao tocar mais uma vez no problema chave das condições de
moradia – água – a fala do Superintendente nos remete a depoimentos de entrevistas com os moradores. Quando da primeira
visita que fizemos, o Bairro Metropolitano estava em implantação, a iluminação toda era de “gato”, numa seqüência de postes
de bambu. Na entrevista com Salomé ela disse que avisava as
pessoas do perigo, mas ao mesmo tempo elogiava as pessoas
pela inteligência. O de que, certamente, os moradores que aderiram ao movimento pouco suspeitavam era do custo de construção do espaço urbano habitável. Água, luz e escola geravam
custos elevadíssimos muito acima dos centavos o metro quadrado da terra bruta não urbanizada. Sem desanimar Salomé sublinha: “Nós fizemos um novo projeto de água e esgoto, saímos da
COPASA de Ribeirão das Neves..., já estamos direto na COPASA
de Belo Horizonte.”
A regularização e os entraves burocráticos advinham da ignorância por parte dos participantes do movimento das normas
abstratas e “impessoais”, que regem a ação do Estado. Desse
modo os sem casa pensavam ter um abrigo, um teto, desprezando os demais conhecimentos que tornavam a casa habitável. Os
líderes do movimento viveram essas situações às vezes com espanto, outras, com muito sofrimento:

172

“Comecei a ver barraquinha de lona, meu Jesus, é uma favela
deveras, o que eu não queria. Cheguei perto do casal, eram bem
novinhos, era mato ainda, eram os primeiros moradores, eram os
heróis. A mocinha assentada do lado, já as madeiras fincadas
pra jogar aquela lona por cima, e até a gaiola do passarinho já
estava pendurada na árvore. Eu falei minha filha, você vem pra
cá, não tem água, não tem luz, agora que estamos abrindo as
ruas, as maquinas estão aí trabalhando. Porém a moça me desarmou dizendo: “Salomé, eu falei com o meu marido, que o dia
que nós tivéssemos um pedacinho de terra para morar, nossa
vida ia melhorar, a gente tá feliz.”

Essa pressa favoreceu uma série de contradições vividas pelos
moradores. A primeira são as invasões. Como compreender invasão num espaço que está sendo construído pelos próprios proprietários? Sobre esse assunto, comenta o padre Piggi.
A invasão é a lógica, é a conseqüência do abandono, é que a
partir da medida judicial de embargo da Prefeitura, proibindo de
construir lá, muita gente desgostou. O terreno foi muito barato,
não chegou a R$300,00, então muita gente abandonou o local,
não quis nem saber mais, e a partir do abandono, as invasões.”

Ser proprietário é um sonho para o pobre e compreender a
lógica do espaço coletivo é um desafio:
As invasões de áreas institucionais também dependem da união
dos moradores, para defender depende da prefeitura acudir, porque a área institucional, e a área verde estão debaixo do domínio
da prefeitura.

Como se vê, a lógica do espaço público não alcançou a consciência de todos os participantes do movimento, desafiando as lideranças. Ivete também se refere às invasões:
É que eles acham que a terra é de ninguém, e aí eles querem os
direitos, como a gente tem. É uma briga, por isso é a questão da
justiça. Só que eles não conhecem a nossa caminhada, Este trabalho nosso chama “Caminhada”, porque continuamos caminhan-
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do. A nossa meta é atingir as 100 000 famílias, mas o povo
brasileiro é preguiçoso, mas. eu vou sozinha.

Outra foi o desentendimento entre os próprios participantes
que geraram disputas na Justiça:
“Ações na justiça contra a Central, são umas 200. Mal chega a
1%, se considerarmos que temos 2500 lotes”
As ações relacionam-se principalmente à pessoas que querem o
dinheiro de volta, se não pagou as prestações na época nós substituímos. Publicamos um edital no Estado de Minas, três vezes
seguidas chamando os inadimplentes para se apresentarem para
pagar, e depois demos um prazo de mais 30 dias, e quem não se
apresentou nesse prazo nós substituímos.
Tem gente que foi substituída, e que depois que viu que lá valorizou quiseram voltar. Porque mesmo depois dessas tragédias, teve
uma certa valorização, eles querem se favorecer pelo fato de terem pago alguma coisa, mas nós temos que contestar. Inclusive
no contrato que eles assinaram consta que quem deixasse de
pagar uma prestação seria substituída sem direito a devolução.

Os poucos equipamentos públicos também se tornam alvo de
preocupação. Os moradores que iniciaram a construção da escola, dessa vez se preocupam com a depredação. O Estado de Minas registra em 15 de fevereiro de 2001.
Escola sem muro, salas de aula sem vidro e tomadas pelo mofo,
banheiros sem descarga. Pais e alunos se reuniram ontem na
Escola Estadual Metropolitano, em Ribeirão das Neves, para protestar contra o estado de precariedade do prédio, que abriga
1120 alunos da Primeira a Oitava série. Os pais ameaçam impedir que os filhos voltem às aulas alegando que a falta de muro
permite que pessoas estranhas circulem livremente pelo prédio,
deixando a comunidade insegura
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A chegada de levas de moradores, ocupando uma área ainda em
urbanização lembra os conflitos entre “os estabelecidos e os
outsiders”24:
Nós éramos chamados de povo da mata, sem terra, “sem casa”.
Nós fomos discriminados de toda forma que você pode pensar.
Até dentro do ônibus, Nós sofremos, qualquer um que fizesse
uma arte lá no Veneza, era o nosso povo...

Salomé pensa vitoriosa que esse preconceito está se esvaziando.
Mas graças a Deus, agora eles estão entendendo que as pessoas
são pobres mas são trabalhadoras, não são vagabundas. Acho
que eles devem ter pensado assim, devem ter juntado esse povo
debaixo da ponte, meio da rua e trouxe tudo para cá, é a impressão que eles tiveram, porque é muita gente, eles assustaram, e
dava pra assustar mesmo, imagina uma região pobre como Neves e chegar 3800 famílias de uma vez. O município é pobre, não
tem arrecadação, não teria condições de fazer a urbanização da
área, o Prefeito teve medo, mas não procurou se aproximar,
faltou dialogar, conhecer o projeto conhecer as pessoas, só meteu
o pau.

Para concluir essa seção julgamos importante trazer os depoimentos do padre Piggi e de seus colaboradores mais diretos.
Sua fala é melancólica e, talvez, possa e deva ser revista após o
cenário que contemplamos:

“Dentro do ano de 1997, nós tivemos três derrotas, praticamente
seguidas que tornaram a Central Metropolitana dos Sem Casa,
uma entidade assim proscrita, perseguida. Tanto assim que essa
diretoria foi esvaziando cada vez mais, surgindo problemas dentro da própria diretoria, que foi ficando cada vez mais
enfraquecida.

24

Ver ELIAS e SCOTSON: 2000.
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E diante do fato de que os municípios lutariam contra nós, e que
nós teríamos que lutar contra os municípios. Aí então praticamente a gente viu que em 1999 a Central Metropolitana dos Sem
Casa estava acabada. E no final de 1999, eu me retirei da Diretoria.
Hoje a Central é uma diretoria, que unicamente se interessa por
tentar salvar o empreendimento dessa Fazenda das Abóboras,
que são umas 300 famílias, mas que não atinge nem um
pouquinho a filosofia pela qual havia sido criada, que era atender milhares de famílias, para atacar o problema do déficit
habitacional da RMBH. Então hoje ela perdeu sua finalidade.
No caso do Bairro Metropolitano, o que está valendo é não mais
a Central Metropolitana, mas o que está valendo são as associações do bairro. Lá tem umas duas ou três associações, que estão
sendo de fato o canal de batalha deles lá.”

A avaliação do urbanista mostra que o movimento teve seu
calcanhar de Aquiles:
“Isso aqui dentro é o Brasil, aqui tem paraibano, alagoano,
sergipano, capixaba, o que você procurar de descendência você
acha aqui dentro, mas nós temos mesmo é de Belo Horizonte,
mas depois foi entrando, muitos venderam os seus lotes, e deram
lugar para outras pessoas. E aqueles que entraram depois do
projeto, são os que mais criticam a obra, não conhecem a luta da
gente, só pode reclamar quem entrou em 1996.”

E, por fim, o depoimento de Ivete, certamente, poderia consolálo:
“Com toda luta, toda caminhada, tivemos um pai, ele
não é pai, ele é um amigo, um companheiro. Ele é a luta
viva. Aí a gente conseguiu chegar até aqui. (...) Essa pessoa é o Padre Piggi, sem ele não teríamos nem começado, porque ele é o líder, o mentor de tudo. Não adianta
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ninguém falar que não é, ele continuará sendo, mesmo
não estando mais na Central.”

Tudo isso mostra que entre as muitas contradições uma delas foi a de o movimento original ter sido obrigado a se compor com um outro segmento de sem casa que não viveu a
peripécia da união de propósitos.
CONCLUSÃO
O movimento pró-moradia que resultou na criação do bairro
Metropolitano é um caso exemplar da ousadia e das dificuldades da população de baixa renda de construir seu próprio espaço. É mais exemplar ainda se consideramos que alia o saber popular – ajuda mútua – manipulado pelas políticas habitacionais
da Nova República à apropriação do saber técnico, antes exclusivo dos empresários imobiliários.
Nos seus efeitos, chama atenção o arruamento, a reservas de
áreas de preservação, de áreas de uso institucional e o número
de casas já construídas em apenas cinco anos. A quase totalidade das residências é de alvenaria com laje batida e já dispõe de
água tratada, encanada e de luz elétrica. Mesmo que o bairro
tenha a aparência de um imenso canteiro de obras e que na
maioria das casas falte reboco externo, os materiais utilizados
não parecem ser de qualidade inferior, nem as residências de
tamanho e projetos arquitetônicos inferiores a média dos bairros populares já consolidados na RMBH.
Vale lembrar que a renda média mensal das famílias do bairro é
de apenas 1,5 salários mínimos, com grande número de desempregados, alta percentagem de população na faixa escolar, nível
educacional extremamente baixo e, entre a população ocupada, o predomínio de ocupações em atividades informais e semiqualificadas.
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Na verdade, causa espanto que com esse perfil sócio-econômico dos moradores tenha se logrado chegar ao atual patamar
habitacional.
Se, para avaliarmos a experiência do Bairro Metropolitano, fizéssemos as três perguntas clássicas - Quem financiou? Quem
implementou ? Quem foram os beneficiários? – podemos chegar a resultados aparentemente paradoxais. Foram os pobres
que se autofinanciaram, foram eles que com todo esforço se
apropriaram do conhecimento e realizaram.
Por fim, a resposta para a questão dos “beneficiários” é bem
mais alentadora que as anteriores. Ainda que tenha ocorrido
um processo natural de vendas informais de lotes para novas
famílias, manteve-se, em sua grande maioria, o público-alvo inicial do projeto. Vale lembrar que a esmagadora maioria dos projetos oficiais de habitação popular – mesmo os chamados de
alternativos e, muito menos, os tradicionais – não consegue atingir um público com renda média familiar de 1,5 salários mínimos. Tampouco são capazes de atingir, nem de longe o número
de famílias do Bairro Metropolitano.
Uma das conclusões possíveis sobre esse estudo é bastante óbvia, qual seja, a de que, caso houvesse ocorrido apoio governamental, logístico e principalmente auxilio financeiro, seguramente os efeitos positivos seriam muito maiores.
A discussão sobre o processo de autoconstrução do Bairro Metropolitano evidencia o perigo de respostas doutrinárias
de caráter geral e a necessidade de uma análise específica para
cada conjuntura particular. Assim como o incentivo à
autoconstrução não pode ser visto como receita para os problemas de déficit habitacional, tampouco se justifica o comportamento oposto de descartá-la in limine, já que a mesma é prática
usual das comunidades mais pobres para resolver suas necessidades habitacionais mais prementes. Além disso, em muitos
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casos, como no Bairro Metropolitano os seus resultados podem
ser bastante auspiciosos.
Em suma, a Central Metropolitana se apropriou de um conhecimento que antes era exclusivo dos agentes imobiliários, em sua
interface com o poder público, ou seja, tomam conhecimento
de como é que a gleba indivisa é transformada em terra urbana.
O movimento age como empreendedor incorporando um saber
prático, superando as fases de escolha do local, processo de compra, mutirão, embargo, cálculo de taxas de urbanização para remunerar os serviços e fases de negociações com o poder público. Descobre que, na medida em que não há uma política pública conseqüente para moradia popular, cabe-lhe propô-la. Abandona a postura clientelista para construir o espaço cidadão.
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Marco Antonio de Melo Rodrigues - Marco Llobus
38.
Míriam Stella Blonski
39.
Moacyr Costa Ferreira
40.
Neide Silva Reis
41.
Oswaldo Giovanini Júnior
42.
Raimundo Nonato de Miranda Chaves
43 . Ricardo Evangelista
44.
Romeu Sabará da Silva
45.
Ros’elles Magalhães Felício
47.
Sebastião Rocha
48.
Ulisses Passarelli
49.
Vanessa Lorena Anastácio
50. Vinicius Andre Diniz Moreira
51.
Zanoni Eustáquio Roque Neves
Novos membros
1. Adenizo Pereira Argueles – Mestre Linguinha
2. Alba Valéria Freitas Dutra
3. Débora Maria Salgado Grossi
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4. Elidia do Rosário Braz
5. Elizabeth Orestina dos Santos Nacimento
6. Fabiane Ribeiro dos Santos
7. Fernanda Abbatepietro Nonvaes
8. Fernando Magela Fabrini
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.
16.

Mauro Guimarães Werkema
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
21. Frederico Luiz Moreira
Sócios fundadores

28

Sócios efetivos ativos

72

Sócios efetivos falecidos

21

Sócios efetivos inativos

14

Total de sócios ................ 135
Quadro organizado por Antonio de Paiva Moura, Elieth
Amélia de Sousa e José Moreira de Souza
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Comissão Mineira de Folclore
Fundada no dia 19 de Fevereiro de 1948
Presidente de Honra - Antônio de Paiva Moura
Gestão 2014 - 2017
Presidente - Míriam Stella Blonski
Vice-Presidente - Fabiane Ribeiro
Secretário - Macus 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 - comissaomineiradefolclore2016@gmail.com
www.folcloreminas.org.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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Conselho Editorial
Prof.Geraldo Eustáquio Ferreira FAE de João Monlevade.
Prof.Marcos Santos Oliveira, professor de Português e Inglês,
B.Hte.
Professor Antônio de Paiva Moura – professor emérito da
UEMG
Professor Raimundo Nonato de Miranda Chaves – professor
emérito da UFV
Professor Antônio Henrique Weitzel - professor adjunto
aposentado da UFJF
Professo Ramiro Esdras – Universidade Federal do Amapá
Professor Oswaldo Giovanini – Universidade Federal Maceió
Afonso Maria Furtado da Silva – Comissão Fluminense de
Folclore
Maria Cascia Frade - Comissão Fluminense de Folclore

Comissão Editorial:
Professor Antônio de Paiva Moura – professor emérito da
UEMG
Professor Raimundo Nonato de Miranda Chaves – professor
emérito da UFV
José Moreira de Souza – Comissão Mineira de Folclore
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