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Editorial

A Comissão Mineira de Folclore celebra com festas sessenta e
seis anos de existência e conta, dia após dia, a data em que
completará 100 anos. Agora faltam apenas 34 ciclos para a terra
girar em torno do sol.

Cumpre fixar o que se registrou na comemoração aniversário
dos sessenta e cinco anos. A Comissão Nacional de Folclore sur-
giu em novembro de 1947 como resposta a um apelo da UNESCO.
Esse apelo não era fortuito. O mundo se conflagrara irracional-
mente ensejando a II Guerra Mundial. Os vencedores impuse-
ram rendição incondicional aos vencidos sem atenção para a
existência de um povo. A situação era muito diferente daquela
que ensejou a carta de um arqueólogo britânico no ano de 1846.
Forças hegemônicas em nome do Mercado diziam defender a
Liberdade.

1947 foi um ano emblemático. No dia 15 de agosto surgia uma
Índia independente do jugo britânico, fruto da luta pela paz e o
sonho do respeito à diversidade. A luta pela não violência e
afirmação do espírito da nação fez brilhar velhos símbolos e
explicitar milenares conflitos. A Comissão Nacional de Folclore
responde a esse momento. Funda-se no dia 19 de novembro,
Dia da Bandeira.

Liberdade tem seu preço. A aparente rendição do Império Britâ-
nico à luta pela independência ocultava segredos. Estados Naci-
onais ocultam dominação étnica, muito mais do que união de
todos sob o mesmo território. Mahatma Gandhi deveria morrer
para que o Estado cumprisse sua trajetória de violência, de do-
minação. 30 de janeiro de 1948, sairá como suspiro sua última
palavra: Oh! Meu Deus!

A Comissão Mineira de Folclore surgirá 19 dias depois, em 19 de
fevereiro de 1948.

Há que sublinhar, sempre, que o Folclore para o qual se tem
atenção, cem anos após a Carta de Willian John Toms, não é mais
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o mesmo. Não se trata de escavar nas profundidades do passado
os fósseis dos costumes, mas de olhar atentamente para os con-
flitos do presente impostos por ondas e mais ondas radicais em
total desrespeito à condição humana do outro.

Ao longo de 1948, surgiram inúmeras Sub-Comissões Regionais
de Folclore – nome dado na época à Comissões Estaduais. A de
Minas Gerais foi a primeira, resultado do empenho de Aires da
Mata Machado Filho – um quase cego que enxergava longe – e
seus 27 companheiros dispersos por todo o estado.

Cumpre fixar: o que eram essas Comissões? Quais seus propósi-
tos?

A Carta do Folclore de 1951 é nosso Decálogo (?) – com XXIV
artigos. Curiosamente, a  Carta trai, logo no primeiro parágrafo,
o cuidado de inserir o Folclore na divisão do trabalho intelectual
acadêmico,- “reconhece o estudo do Folclore como integrante
das ciências antropológicas e culturais” -, e defende “o estudo
da vida popular em toda sua plenitude, quer no aspecto materi-
al, quer no aspecto espiritual”.

Em seguida, define-se o “fato folclórico”.

Constituem o fato folclórico as maneiras de pensar, sen-
tir e agir de um povo, preservadas pela tradição popular
e pela imitação, e que não sejam diretamente influencia-
das pelos círculos eruditos e instituições  que se dedicam
ou à renovação e conservação do patrimônio científico e
artístico  humano ou à fixação de uma orientação religio-
sa e filosófica.

Ou seja, o “fato” folclórico é o reino do saber adquirido e desen-
volvido espontaneamente, território do senso comum.

A Carta tem dois destinatários. Primeiro, os estudiosos para os
quais se deve elaborar um “Plano Nacional de Pesquisa Folclóri-
ca”; segundo, os Governos especialmente junto aos órgãos de
educação e meios de comunicação. Refletia a época da nova
ordem democrática e os conflitos entre as elites no interior do
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Governo Vargas – “o Petróleo é Nosso!” – e encarava duas fren-
tes de luta. A primeira acadêmica, com a entrega dos referenciais
do saber “às ciências antropológicas e culturais”, a segunda polí-
tica, ao defender a hegemonia da herança ibérica, com despre-
zo de nossa diversidade e a atenção constante para tudo que
não se ligasse à tradição e à imitação, tudo que não estivesse
institucionalizado pela burocracia seja para renovar, seja para
conservar. Contudo, a elite intelectual daqueles tempos não se-
ria capaz de tomar o “povo” como agente histórico. Tinham que
falar pelo povo e não com o “povo”, perceber-se povo. Demo-
cracia era governo “pelo e para” o povo, não com o povo.
Demarquia, talvez, não Democracia, nem mesmo Poliarquia.
Hoje, não é diferente mas os estudiosos do Folclore se veem na
obrigação de apontar insistentemente o lugar do saber popular
construído por relações pessoais concretas.

As Comissões, como se sabe, perderam aquela batalha; no en-
tanto, a atenção ao - e o estudo do – saber popular transmitido
de pessoa para pessoa continua necessário, hoje, mais do que
ontem. Neste início de Milênio – Terceiro Milênio da Era Cristã –
vive-se a sociedade em rede, vive-se a sociedade de mercado.
Essas duas realidades não têm retorno. Um jovem num blog ali-
cia milhares de seguidores e consegue convocá-los num instan-
te para um “rolezinho” num shopping Center. Os dois compo-
nentes da realidade preponderante se confrontam num mesmo
espaço. O da privatização dos encontros pela ordem do mercado
– se não vai consumir, esse não é seu lugar -; e o do transborda-
mento das relações virtuais à distância – se não nos encontrar-
mos, pessoalmente, para que serve a “amizade”?

Compreender, como o saber popular transmitido de pessoa para
pessoa opera contra a hegemonia da Sociedade em Redes e da
Sociedade de Mercado é nosso desafio.

É por isso que a diretriz das atividades da Comissão Mineira de
Folclore é de convocar os estudiosos a conversar sobre o desafio
das “Condições de Saber Viver em Minas Gerais”. Em nenhum
momento da história humana houve acesso tão fácil à informa-
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ção. Em nenhum momento da história humana, se construiu uma
Babel com tamanha perfeição. “Eu Comigo S/A” é a palavra de
ordem. Eu tenho razão e mais ninguém. Segundo essa palavra
de ordem a comunicação é impossível. Eu quero, logo, eu posso.
Pobre Descartes, pobre Hobbes, pobre Rousseau, pobre Locke,
pobre Benthan, pobre Hayek. Pobre liberalismo!  Mas ainda vale
a leitura de O Folclore no Antigo Testamento  de Frazer, a partir
do mito da Torre de Babel.

Eis alguns componentes da proposta do estudo das “Condições
de Saber Viver em Minas Gerais”

1. Desmontando Babel:

a. Diversidade de gêneros

b. Diversidade de gerações

c. Diversidade de credenciamento do saber

d. Diversidade de qualificação do saber fazer

e. Diversidade de condições de acesso às
relações de subsistência

f. Diversidade de procedência e de referência
ao saber identificar

g. Diversidade do comando dos valores -
saber ser ou ter.

2. Compreendendo a Via Sacra

O nome é copiado do plano da obra Esta Noite a Liberdade de
Dominique Lapierre e Larry Collins, 4. Ed. Rio de janeiro; São
Paulo: Difel, 1979, sobre a independência da Índia e a trajetória
de Mahatma Gandhi.

Nesta edição 26 da Revista Comissão Mineira de Folclore, o leitor
poderá participar de nossa conversa nos diferentes patamares
do jardim suspenso, nossa Babel.

José Moreira de Souza

e-mail: oficinafolclore@superig.com.br
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MESTRE AIRES:  CEM ANOS DE VIDA

Domingos Diniz

O tempo foi e é um enigma para o ser humano. Não podendo
dominá-lo, o homem o dividiu em segundo, minuto, hora, dia,
semana, mês, ano e século. Obedecendo a esta divisão,
comemoramos as datas chamadas redondas, como: dez, vinte,
quarenta, cinqüenta, sessenta, oitenta, noventa e cem anos. É
por isto que estamos agora, aqui comemorando os cem anos de
vida do mestre Aires da Mata Machado Filho.

Lembro-me de certa vez, eu morava em Pirapora e  estava aqui
em Belo Horizonte. Eu e um amigo conterrâneo, que aqui
estudava, subíamos a rua da Bahia e ao passar em frente à Livraria
Acaiaca, do livreiro Edson Moreira, de quem, posteriormente,
fiquei amigo e freguês, o meu conterrâneo apontando para um
senhor de terno, gravata e chapéu, que se encontrava sentado
na livraria, me disse:

- Sabe  quem é aquele senhor? É o professor Aires da Mata
Machado Filho.

- Vixe  maria, respondi, nem posso passar perto dele, não sei
nada de português.

Posteriormente, em Pirapora, adquiro o livro “Crítica de estilos”,
de Aires da Mata Machado Filho. Ainda em Pirapora, um grupo
de interessados por literatura funda o Clube Literário “Inácio
Quinaud” e, em seguida, cria-se o jornal “Tribuna Literária”, do
qual eu era um dos diretores. Em 1970 edito um tablóide sobre
folclore, cujo exemplar foi enviado a Saul Martins, na época,
secretário executivo da Comissão. A edição do tablóide valeu-
me o ingresso a esta Casa, cuja carta de membro efetivo é assinada
por Aires  da Mata Machado Filho, Secretário Geral da Comissão
Mineira de Folclore.
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Foi-me confiada a dificultosa e, ao mesmo tempo, prazerosa
tarefa de falar sobre o mestre Aires da Mata Machado Filho nesta
sessão solene comemorativa de seus cem anos de nascimento
ou, melhor dizendo, cem anos de vida, pois o mestre permanece
vivo em sua vasta bibliografia, na memória de seus familiares e
amigos e dos membros efetivos e colaboradores desta Casa.
Continua ele nos dando lição de vida. Repito  dificultosa tarefa
de falar sobre o professor Aires. Ele não foi um pai de família,
ele foi um humanista; ele não foi um mero intelectual, ele foi
um polígrafo, um sábio; ele não foi um professor, ele foi um
educador; ele não foi um homem, ele foi uma biblioteca.

Para se falar de tal personalidade ou se faz um erudito ensaio ou
se faz uma resenha. Claro que, por motivos óbvios, preferi a
resenha. E estou certo de que ele, o mestre Aires,  lá de cima,
junto com dona Solange, Cecília e Eponina, concorda comigo em
gênero, número e grau.

O FILÓLOGO E O GRAMÁTICO – Quando  se fala em filologia ou
em gramática, vêm-nos, logo, à mente, as figuras de rabugentos
censores do vernáculo com a palmatória na mão, maçudos
compêndios debaixo do braço e o gosto pelas questiúnculas. O
que levou Voltaire a definir: “Os gramáticos são homens que
vivem a pesar ovos de aranha em balanças cujos pratos são asas
de mosquitos”. Bem depois, o escritor italiano Pitigrilli nos diz:
“Gramática é um instrumento complicado que ensina as línguas,
mas inibe de as falar”.

Exageros à parte, a filologia é, segundo Platão, o amor dos
discursos por meio das palavras. Modernamente designa a
ciência da palavra ou o estudo histórico da linguagem. Já a
gramática “É a exposição metódica  dos fatos linguísticos, ou
seja,  o conjunto de regras para bem falar e escrever  uma língua”,
conforme Francisco Fernandes em seu Dicionário Gramatical
Português (s/d). Ambas são necessárias. Especialmente a
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gramática de língua portuguesa que apareceu em 1536 com
Fernão de Oliveira. “A língua precede a gramática”, ensina Aires.

O mestre Aires jogou por terra essa figura estereotipada do
gramático, quer na cátedra, quer na sua bibliografia.  É que o
mestre aborda matéria árida e maçante de forma agradável e
palatável numa prosa com vivacidade, fluência e graça de uma
melodia de Mozart temperada com uma pitada de humor e
poesia. Aliás, o próprio Aires sempre dizia que uma boa prosa há
de vir com um pouco de poesia. Ele não se prendia a regrinhas.
Ia direto ao assunto sendo muito bem assimilado pelo leitor
comum, não especializado. Tanto que manteve por muito tempo
a coluna “Escrever Certo” no jornal “Estado de Minas”. Depois a
matéria foi enfeixada em seis  volumes pela Boa Leitura Editora.
Ainda hoje fonte inesgotável de consulta a quantos tenham
dúvidas. Para todos os consulentes ele tinha uma resposta
estruturada em pesquisas e estudos. Por isso ele foi um eterno
estudioso. Estava  em contínuo iniciar. Nunca, porém,
considerava-se o dono da verdade.

Conta-se que, certa vez, um consulente quis saber o coletivo de
serpente, dizendo que “A um bando de peixes dá-se o nome de
cardume, porém bando de cobras quem já viu?” Responde-lhe o
mestre Aires: “Se não há coletivo correspondente, tanto melhor:
devemos dar graças a Deus pelo fato de as cobras não andarem
em bando”.

Aires era mais do que um professor. Era um educador.
Compreensivo e severo ao mesmo tempo. Exigia o máximo  de
seus alunos. Compreensivo, porém, com aqueles que tinham
dificuldades em assimilar a matéria dada. Com sua aguda
sensibilidade captava os motivos da não aprendizagem e os

trabalhava.

Contou-me uma sua ex-aluna de português, na Faculdade de
Letras de Diamantina, que tinha pavor de latim. Nas provas,
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copiava tudo dos colegas seminaristas que dominavam a matéria.
O fato chegou aos ouvidos do professor Aires o que a deixou
danada de raiva e medo de severa reprimenda. Com bom humor
o professor Aires disse:

- Bobagem, você perfuma e embeleza a sala.

Aires  nunca deixou de ser professor, como nunca deixou também
de estudar. Certa vez ele me disse que, embora já há muito
aposentado da cátedra, continuava com as lições de gramática,
tantos eram os telefonemas de pessoas as mais variadas a pedir-
lhe dirimir dúvidas. Pelo telefone eram dadas as mais belas e
precisas aulas.

E até hoje, cem anos de seu nascimento, o mestre Aires continua
a nos ensinar  e a desbastar matas filológicas e gramaticais com
machado afiadíssimo em seus muitos livros.

O CRÍTICO LITERÁRIO, O ENSAÍSTA – Com profundo conhecimento
da língua vernácula;  com apurado bom gosto estético; só poderia
ser mesmo crítico literário de nomeada e de respeito. Ele nunca
fazia qualquer inferência sem antes ler o texto, no mínimo, duas
vezes. Com ascese e enorme capacidade de penetração, mestre
Aires mergulhava na obra estudada e intuía seus valores próprios.
Extraia-lhe a essência para entregar ao leitor como um diamante
lapidado. O resultado desse trabalho está no livro “Crítica de
estilos”,  editado em 1956 pela AGIR Editora. Esta obra valeu-lhe
a láurea do prêmio “Cidade Belo Horizonte” da Prefeitura.

No livro, o autor aborda obras as mais variadas quanto ao estilo
e época em prosa e poesia, de Gonçalves Dias ao modernista
Mário de Andrade.

Do citado livro, eis algumas pérolas:

“A poesia nunca se dá inteiramente, sem o capitoso
encantamento do mistério”.
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“A poesia é tudo e está em toda parte”.

“A essência da poesia transcende à abrangência semântica das
palavras e das frases”.

“Nos antípodas da cidade prosaica, mora a poesia”.

“Poesia exige dois poetas que se encontram: o que expressa e o
que a recebe”.

Para Aires, a poesia é expressão,  prosa, comunicação.

O ensaísta não é menor do que o crítico. Aliás, ambos se juntam
e se tornam um só corpo. Com isto, o mestre Aires dá uma
pedalada, dribla e rompe a área da física e se faz ubíquo.

Nos livros “O enigma do Aleijadinho e outros estudos mineiros”
e “Inquietação e rebeldia”, o ensaísta se mostra em alma e
coração. No primeiro, em rápidos dubuxos e aquarelas perfilam
mestres e heróis mineiros.

Em carta, o escritor Otto Lara Rezende diz: “Aprendi muito com o
seu livro, mestre Aires. E gostei muito de lê-lo – escorreito, limpo,
correto e corrente, numa língua que é clássica sendo coloquial”.
Admirável (...) nem poderia falar de tudo, pois só o Aleijadinho,
que lhe abre a porta, é um não acabar mais. Já no “Inquietação e
Rebeldia” fala-se de autores e livros brasileiros e estrangeiros.

O que Aires diz referindo-se ao poeta Emílio Moura, pode-se,
num ato antropofágico, devolver ao próprio Aires:

- “O autor não se  imobiliza em fórmulas já encontradas: renova-
se e, na procura de outras soluções, cresce cada vez mais”.

O JORNALISTA – Aires da Mata Machado  Filho foi um dos mestres
do jornalismo mineiro. O jornal é uma grande escola para o

escritor. Especialmente para se expressar com clareza, concisão

e objetividade. Ele foi um dos fundadores da “Folha de Minas” e



do “Diário” na época chamado de “O Diário Católico”. Colaborou
com “O Estado de São Paulo”, a “Folha de São Paulo” e, no Rio,
com “O Correio da Manhã” e “O Diário de Notícias”.

No “Estado de Minas” manteve por muitos anos a coluna
“Escrever Certo”, onde também foi editorialista. Seus editoriais
são obras-primas. Foram enfeixados sob o título “Exercícios de
Jornalismo” editado pela Universidade Católica.

Era de uma sensibilidade rara.  Isto para compensar a deficiência
visual. Estávamos em Pirapora, numa tarde, ao pôr do sol.
Andávamos pela beira do rio. Passou voando um bando de ariris
e ele me perguntou que pássaros eram aqueles. Falei que era
um bando de ariris, aves aquáticas. Falei também da beleza do
rio e do pôr do sol, das lavadeiras. Foi a conta. Ele escreveu um
editorial no “Estado de Minas” como se tivesse visto  com os
próprios olhos. Eis o trecho:

“Vale a pena ver e sentir o rio São Francisco. Na suas águas claras,
espelhando o azul, tela de caprichosos desenhos de bandos de
ariris. Nos dias calmos, povoa-se de lavadeiras, que projetam os
corpos, em ritmado labor, no outro mistério que passa rumo ao
mar. Muda a cada instante de feição, com a graça feminina da
modalidade talássica”. (EM 06.07.1977)

O FOLCLORISTA – Para o pensador Alceu Amoroso Lima, o mínimo
que se pede a um bom folclorista é a erudição. E erudição o
mestre Aires tinha para dar e vender, além de ser exigente nos
métodos e seguro na conceituação. Para que nós folcloristas
(veteranos e iniciantes) continuemos a tomar lições com Aires,
transcrevo aqui a sua conceituação de folclore publicada em
artigo na revista CULTURA (nº 11, outubro/dezembro de 1973,
Ministério da Educação e Cultura).

“Quem vai atrás da enganosa aparência capitula de folclórico
tudo quanto se  lhe afigura estranho, excêntrico, estapafúrdio.
De certo modo, ocorre precisamente o contrário, tão ligado é o

14



folclore à naturalidade. Exige-se, isto sim, que os fatos ou
fenômenos sejam populares, em oposição ao oficial ou
comezinho; duradouros, e não efêmeros; tradicionais, e não
transmitidos pela escrita e outros meios habituais de
comunicação; coletivos, não individuais; anônimos, e não de
autor conhecido, cuja significação se imponha; funcionais, nunca
destituídos de integração ao meio, mediante aplicação
determinada. E note-se a simultaneidade desses requisitos, pois
todos e cada um são necessários”.

Legou-nos ele três obras-primas em estudo de Folclore:

“Curso de folclore” editado pela Editora Livros de Portugal, s/d.
Resultado do curso ministrado na Fazenda do Rosário. Pode-se
dizer que o curso foi o embrião da Comissão Mineira de Folclore.
Pois alguns que dele participaram tornaram-se membros
fundadores, inclusive, o nosso presidente de honra, Saul Martins,
em fevereiro de 1948, cujo presidente – secretário  geral – foi o
nosso homenageado de hoje.

“O negro e o garimpo em Minas” é de suma importância para os
estudos de folclore e, especialmente, da cultura afro-brasileira
e valeu ao mestre Aires o prêmio “João Ribeiro” (erudição) da
Academia Brasileira de Letras. O livro é o coroamento da pesquisa
feita pelo autor em São João da Chapada, distrito de Diamantina
e região mineradora do diamante. O estudo dos cantos dos
“vissungos” e do dialeto banto veio confirmar a existência desse
dialeto em Minas e não só o nagô na Bahia, tido até então como
o único existente no Brasil.

O mestre Aires era um apaixonado por nossas modinhas. Chegou
a afirmar que, embora ele fosse uma pessoa pacata por natureza,
não hesitaria um segundo em pegar em armas para defender a
modinha, se necessário.  Em “Dias e noites em Diamantina” o
mestre nos dá uma verdadeira lição sobre a modinha. Vale a

pena ser lido ou relido.
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Permitam-me falar de um outro Aires da Mata Machado Filho. O
menino de calças curtas, nas ruas de Diamantina, montado em
cavalo de pau a correr atrás dos cachorros, a jogar pedras nas
árvores frutíferas. O rapazinho na escola, onde já se despontava
o gosto pelas letras. No Rio de Janeiro, no Instituto Benjamin
Constant. Rapaz feito, na igreja recebendo a senhorita Solange
como esposa. O seu anjo da guarda, a vida inteira. (Segundo me
confidenciou, rezava sempre para que ele fosse antes de dona
Solange, pois sem ela não sobreviveria. E as preces foram ouvidas:
a Divina Providência os levou, ambos, no dia 23 de agosto de
1985. E com eles a filha Cecília). O pai brincando com os filhos
Cecília, Cristina, Eponina, Eduardo e Tiago. O católico fervoroso
de comunhão semanal. O político, no sentido grego da palavra,
na Avenida Afonso Pena, no meio da multidão, no comício das
“diretas já”.  No dia da posse de Tancredo Neves no governo do
Estado, da janela do Palácio da Liberdade, dando um sonoro viva
à liberdade, que retumbou por todos os cantos de Minas. A figura
do velho professor que até hoje se faz presente na Comissão
Mineira de Folclore e no coração de todos os seus amigos e
discípulos.

Comissão Mineira de Folclore

Assembleia Geral em homenagem aos cem anos de nascimento
do professor Aires da Mata Machado Filho

Belo Horizonte, 21 de março de 2009.
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Desafio da Cultura para uma Sociedade
Sustentável1

Tião Rocha2

Resumo

Este artigo tem como objetivo, mostrar primeiramente como a palavra
“cultura” tem sido  objeto de usos, os mais variados e imprecisos,
gerando compreensões equivocadas e,  portanto, desgastando tanto a
palavra quanto o seu significado. Em seguida, partindo de  “indicadores
sociais”, presentes em qualquer grupo social, elabora-se um novo
conceito de  cultura, de forma prática, perceptível e operacional,
constituindo-se na matéria-prima  fundamental para formulação de
plataformas de Transformação Social e Construção de  Cidades
Sustentáveis.

Palavras-chave: Cultura; Educação; Transformação Social;
Sustentabilidade; Desenvolvimento; Cidade Sustentável.

Todo e qualquer ser humano tem cultura. Esta é uma das poucas
“verdades absolutas” da  Antropologia. Apesar da afirmação pa-
recer óbvia, não é, pois muita gente ainda pensa que  alguns
seres humanos não têm cultura. Outros acreditam que só eles a
possuem. Uma  minoria, mas de grande poder financeiro e soci-

1 Este texto foi elaborado para servir de subsídio e reflexão conceitual e,  ambiciosa-
mente, instrumento de trabalho para os participantes da “Desconferência: Cultura e
Sustentabilidade”, RIO + 20, Rio de Janeiro, Junho de 2012.

2 Meu nome é Tião Rocha. Sebastião o meu apelido. Ninguém de chama por apelido.
Sou antropólogo (por formação acadêmica), educador (por opção política), folclorista
(por  necessidade), mineiro (por sorte) e atleticano (por sina). Idealizador e diretor-
presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento -CPCD, uma ONG criada
em 1984 como a finalidade de ser uma instituição de aprendizagem. É o que somos e
fazemos, há 28 anos: aprender!
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al, crê, firmemente, que sua cultura é  superior a dos outros. Por
isso, eles se julgam melhores e superiores. Talvez, devido à essa
ideia que se pretende dominante, uma grande maioria acostu-
mou-se, ou foi acostumada, a  pensar que não tem cultura algu-
ma.

Um dos maiores pecados cometidos pela mesma Antropologia
foi fazer as pessoas  acreditarem, por muito tempo, que havia
homens superiores a outros, pelo simples fato de  nascerem em
lugares diferentes ou viverem de maneiras diferentes. Aí o con-
ceito de  cultura passou a ser a justificativa “científica” da impo-
sição do modelo branco, capitalista,  cristão e europeu como
“superior” a todos os demais. Aquele desenho ilustrativo da
teoria  evolutiva da espécie humana, segundo Charles Darwin,
presente em todos os livros de  ciências, história ou geografia
usados pelos estudantes em todas as escolas brasileiras,  públi-
cas e privadas, é uma demonstração da presença ainda dos valo-
res evolucionistas, do  símio antropóide ao homem branco, final
da linha evolutiva3.

E, se observamos bem aquele desenho, observamos que a dita
espécie humana “evolui”

(sic) do negro para o branco. Está aí, “explicada” e “justificada”
pela mesma Antropologia  da maldita permanência, até hoje, de
todas as formas de preconceito e racismo contra as  populações
negras.

Outro equívoco que rodeia a ideia de cultura e que, infelizmen-
te, a Antropologia não ajuda  resolver, é quanto ao uso variado e

3 Um dos meus maiores desejos é um dia encontrar um professor que,
semelhante ao  professor do filme “Sociedade dos Poetas Mortos”, mande
arrancar a página contendo a  ilustração da teoria darwiniana pelos
desserviços por ela prestados, como ele mandou  fazer com a página
contendo a definição de poesia.
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4 Eu só conheço duas: limpar panelas engorduradas e colocar em  antenas
de TV (dizem  que funciona). As outras 999 não conheço!
5 Em geral as definições de cultura variam do extremamente amplo e sem
utilidade  prática (“cultura é tudo aquilo que o homem acrescenta à
natureza” ou “cultura é toda  maneira de pensar, agir e sentir dos homens”,
etc) ao extremamente específico e  reducionista (“cultura é arte” ou “cultura
é erudição”, etc). Por isso, nas “Feiras de  Cultura “ das escolas só participam
as atividades ditas artísticas, nunca as produtivas e  sociais.

6 A Constituição Brasileira de 1988 introduziu no Capítulo referente à
Cultura a seguinte pérola: a garantia dos “direitos culturais” do cidadão.
Quais são os nossos “direitos culturais”? Deveria haver também “deveres
culturais”? E quando os nossos “direitos culturais” (que não sabemos
quais) são desrespeitados, devemos recorrer a quem?...

de pouca utilidade que se faz do conceito de cultura  (parece
“Bombril”, tem mil e uma utilidades, diz a propaganda4.

As instituições educacionais, em geral, são mestres em
desqualificar suas próprias  definições. Pensam cultura como
algo grande, amplo, abrangente e universalizador e a  praticam
de forma pequena, residual, excludente e corporativa5.

Decorrente do uso indiscriminado ou interesseiro da palavra
cultura, ela foi perdendo sua  substância e significado, tornan-
do-se uma expressão esvaziada6.

É muito comum se ouvir “este é um problema cultural”, quando
alguém quer se referir a  algo que não sabe bem o que seja ou
quando é uma questão de difícil solução, ou quando  não se quer
dizer nada.

Por todas essas razões, fica claro que a verdade antropológica -
”todo e qualquer ser  humano tem cultura” -aparentemente
óbvia, não é? Desta forma, as questões culturais  dentro de uma
escola, comunidade ou cidade, tanto servem para indicar um
“problema” ou  “justificar” a não aprendizagem dos alunos ou a
falta de participação das pessoas na  associação de bairro, ou a
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não presença do setor cultural no planejamento das políticas
públicas municipais, estaduais e nacionais e, muito menos em
outras agendas  internacionais.

Foi essa fluidez conceitual que nos obrigou, enquanto
profissionais que trabalhamos com  educação, cultura e
desenvolvimento sustentado e tentam fazer dela instrumento
de sua  ação pedagógica, institucional e estratégica, a limpar a
palavra de suas impurezas  ideológicas, (tais como “superioridade
cultural”, ou “cultura = erudição”, etc.) e, em  contrapartida,
construir um novo conceito que fosse ao mesmo tempo,
operacional,  mensurável, observável e cientificamente correto.

Para iniciar esta construção fomos buscar outra contribuição na
Antropologia e da qual ela  pode-se orgulhar: em toda e qualquer
comunidade humana (e não é presunção, é em toda  mesmo!)
existem e interagem diversos componentes substantivos (que
nós denominamos  “ indicadores sociais”) que podem ser
identificados, medidos e observados e que, ao  interagir entre
si, constroem desenhos ou o padrões culturais dos grupos
humanos que aí  vivem.

São sete (7) estes indicadores e eles são o ponto de partida para
a construção do nosso  modelo. Podemos encontrá-los tanto
entre os grupos ágrafos quanto entre os povos ditos
“civilizados”7. Tanto entre as tribos haussás da África, quanto
entre os índios Kreenakarore  do Brasil. Podemos encontrá-los
também em qualquer outra comunidade, rica ou pobre, urbana
ou rural, seja do Vale do Jequitinhonha ou do Maranhão, seja de
São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres ou de Pequim.

7  Esta separação é unicamente do ponto de vista de histórico. Enquanto
os ágrafos (“sem grafia, sem escrita”) não têm uma história baseada em
documentos escritos, os povos civilizados (“com escrita”) têm na escrita a
base para construção de sua documentação e comprovação histórica
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Qualquer um dos sete (7) indicadores sociais pode ser (e é) ob-
jeto de análise e estudo independente de qualquer outro; no
entanto ele só se torna um indicador cultural quando estabele-
ce contato com outros indicadores de forma dinâmica, produ-
zindo um desenho, uma teia de relações, tramas e padrões de
convivência, gerando valores ou sendo influenciado pelos valo-
res universais presentes nesta comunidade.

A próxima etapa da nossa tarefa seria como perceber a presença
deste desenho no dia-a-dia de nosso trabalho, na rotina da vida
de uma comunidade e de uma cidade. A perspectiva desenvol-
vida por Gilbert Ryle deu-nos a orientação metodológica de que
necessitávamos8.

O paralelo “cultura -piscadela” pode ser assim explicado: todas
as pessoas piscam os olhos. Fazem isso inconsciente e natural-
mente. Ninguém se dá conta que pisca, muito ou pouco. (Aliás,
cremos nós, pode ser sinal de maluquice completa encontrar
alguém que conte quantas piscadelas deu durante um dia, por
exemplo). Assim como todos nós piscamos, mas não pensamos
nisso, com a nossa cultura também é assim. Todos a vivem sem
se dar conta que seja ou não cultura. Ela se produz socialmente,
mas acontece, naturalmente. Flui, semelhante às piscadelas.

Esta separação não autoriza ninguém a dizer que os povos civili-
zados têm mais cultura que os povos ágrafos, por exemplo.

A cultura é algo humano, social, público, visível, perceptível,
notório, mas microscópico. Nela estão presentes os saberes, os
fazeres e os quereres necessários para nossa formação humana
e cidadã. Ela é a matéria-prima de toda nossa educação e a plata-
forma de uma sociedade sustentável.

8 A cultura, este desenho, trama ou padrão dinâmico e interrelacional, é
comparada por Gilbert Ryle (in The Concept of Mind), como “piscadelas”(que
é o ato de piscar os olhos). Citado por Clifford Geertz no “A Interpretação
das Culturas”, Zahar Editores, RJ, 1978.
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Se, todavia, há piscadelas e “piscadelas” (algumas são
macroscópicas, como o olhar de uma criança que não fez o dever
de casa diante de sua professora, ou aquela, fatal, que um ho-
mem lança em direção de uma mulher (ou vice-versa) carregada
de intencionalidade e desejo, o que pode gerar aproximação, se
houver outra piscadela igual como resposta, ou um “pé de bri-
ga” entre casais enciumados, por exemplo.

Em relação à cultura, podemos dentro de uma macro-trama,
perceber micro-desenhos simbólicos e repletos de significantes,
como nas brincadeiras de rodas infantis, nas festas populares e
de rua ou nos “rituais da ordem”9  que simbolizam e mantém o
nosso sistema político.

E é neste mar de “piscadelas”, micro e macroscópicas (simbóli-
cas, ritualistas, intencionais, coerentes ou não, etc.) que nave-
gamos (aprendemos, construímos, interpretamos, etc.) durante
nossa vida. O verdadeiro educador é aquele que aprende ler
estas “piscadelas” e as transforma em aprendizagens permanen-
tes. Da mesma forma, o melhor gestor ou planificador de desen-
volvimento sustentado será aquele que conseguir ler e diferen-
ciar “piscadelas de piscadelas”.

Se estamos de acordo com esta abordagem, pensamos que o
maior desafio, tanto para os educadores ou para quem pensa (e
planeja) a construção de sociedades sustentáveis é diferenciar
piscadelas de piscadelas. “Cultura” e culturas.

A seguir fazemos alguns comentários sobre cada um dos indica-
dores sociais presentes em qualquer grupo social:

9 Roberto Da Matta, in “O que faz o Brasil brasil?”, Editora Brasiliense, SP,
1990.
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1) As formas organizativas: referem-se aos laços de parentesco,
às diversas instituições permanentes, temporárias ou ocasio-
nais de convivência, aos grupos de interesse tais como o
compadrio, as turmas, as “galeras”, etc. Neste rol podemos listar
uma infinidade delas: a família, a vizinhança, os amigos, a turma
do chope, o grupo de oração, os companheiros de futebol, o
pessoal do pagode, as comadres da esquina, os meninos da pe-
lada, os jogadores de truco, as meninas das brincadeiras de bo-
neca, etc. Este indicador tem sido um importante instrumento
de observação e pesquisa dos processos e ritmos de desenvolvi-
mento sustentado, local ou regional.

Ele é uma peça fundamental na construção do moderno concei-
to de “capital social”10 ·. A nossa experiência pessoal e
institucional, nesta área, também nos autoriza afirmar que na-
quelas localidades onde não há oferta de formas de convivência
comunitária em quantidade e qualidade, poucas oportunidades
de participação e de protagonismo são geradas, o tempo de res-
posta aos problemas é muito lento. O tempo de rotinas aumen-
ta e o tempo de desejos e desafios decresce. O imobilismo soci-
al se acentua enormemente (“Quando surge um crepúsculo
avermelhado, os besouros pensam que é incêndio”, segundo o
poeta Manoel de Barros). E esta lentidão de respostas é obser-
vada na falta de vontade e ambição das pessoas, principalmente
dos jovens, na baixa estima social da coletividade, no comodis-
mo e atraso em relação a outras comunidades.

10 Os estudos desenvolvidos pela Universidade de Harward (EUA) sobre o
grau de desenvolvimento das cidades italianas na década de 70, a partir
do amplo e acelerado processo de descentralização e de municipalização
ocorrido naquele país, demonstram que quanto mais espaços e/ou
oportunidades de convivência social (formas organizativas) forem
oferecidos aos habitantes de uma dada comunidade, mais formas e
possibilidades de participação estarão sendo geradas, ampliando os
espaços e momentos de protagonismo social e acúmulo de capital social.
E isto se dá numa relação diretamente proporcional.
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O auto desprezo (que é o oposto da auto estima) é uma região
de carência de qualquer capital social. Um lugar onde não se
aprende e nem se ensina. Lugar onde a cidadania não  existe.
Tirar as pessoas deste limbo, onde a “melancolia social” impera,
significa inventar tantas formas diferentes e inovadoras de ca-
pital social quanto forem necessárias.

Somente comunidades com alguma auto estima produzem trans-
formação social e, portanto, conseguem construir sociedades
sustentáveis.

Fazer leituras densas e diversificadas dos tempos e ritmos de
vida, desenhos particulares, traços e formas coletivas,
organizativas de uma dada sociedade é o melhor caminho para a
construção de pontes e atalhos, caminhos de superação, da sub-
cidadania para uma sociedade sustentável.

Investir no lado luminoso de uma comunidade ( o lado cheio do
copo), o seu IPDH (Índice de Potencial de Desenvolvimento Hu-
mano), pressupõe uma nova atitude, um rompe paradigmas e,
na nossa opinião, condição sine qua non para a construção do
“empowerment”11. Deixar de olhar apenas para o lado sombrio
e obscuro de uma comunidade (o lado vazio do copo), significa
abandonar o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) como
critério único ou o mais importante indicador de elaboração de
políticas públicas. Uma das razões da pouca eficácia das políticas
públicas no campo da transformação social e do desenvolvimen-
to sustentado se deve a esta postura – autoritária e
discriminatória – que vê  o “outro”, a comunidade, a partir de

11 Esta expressão tem sido traduzida como “empoderamento”, mas lá no
sertão de Minas as comunidades criaram uma melhor: “empodemento”,
isto é, “Quer dizer que nós pode? Nós pode!” E, se todos entenderam, a
concordância resolvemos depois. Produzir “empodementos” passou a ser
um ponto fundamental do nosso trabalho e um dos objetivos essenciais
de qualquer plataforma de transformação social e desenvolvimento sus-
tentável.



25

suas carências (que é o que mede o IDH) e constrói políticas para
superar carência12, de fora para dentro. O resultado é o gasto de
energia e o desperdício dos recursos econômicos na maioria das
vezes.

2) As formas do fazer: São todas as respostas e soluções criadas
para solucionar, na prática, as múltiplas necessidades humanas.

Conforme o tipo de resposta, ela pode ser classificada como um
fazer tecnológico, científico, artístico, literário, etc. Há uma tese
bastante difundida entre os cientistas sociais que defende a ideia
que “o homem desenvolveu sua inteligência, a partir do uso das
mãos”. O “homo faber” teria sido o antecessor e a causa do “homo
sapiens”.

Verdade ou não, sabe-se que o homem sempre foi um ser de
necessidades. E foi satisfazendo-as que ele acumulou experiên-
cias, aprendeu a selecionar as respostas mais eficazes e assim,
construir um acervo patrimonial de conhecimentos.

Uma resposta bem sucedida a uma necessidade de qualquer
natureza (material, espiritual ou social) significa incorporação
de um resultado. Todas as vezes que a mesma necessidade sur-
gir, utiliza-se a mesma resposta. Foi assim que surgiu o “uso” e o
bom senso. O uso de caráter pessoal passa a ser um “hábito” ao
tornar-se público e de domínio de um grupo maior. A prática de

12 Quem é carente neste país?  – Carentes somos todos nós. Carentes de
ética dos nossos  politicos, governamentes e juízes. Carentes de parla-
mentares comprometidos com o bem  público. Carentes de lisura e ho-
nestidade entre nossos empresários. Carentes de escolas públicas e ser-
viços públicos dignos e para todos. Enfim, carente sou eu: meu time não
ganha um título nacional há 40 anos! (rsrsrsrs). Se queremos, de fato,
desenvolvimento sustentado, o caminho é aprender o “lado cheio do
copo”, o que só uma leitura da diversidade cultural de forma densa,
profunda e ao mesmo tempo microscópica, nos permite. Todos nós, sem
exceção, somos carentes. Portanto, usar indicadores de carência não
nos permite construir desenvolvimento sustentável, pois eles são
excludentes, discriminatórios e de pouca valia!
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um hábito permanentemente por uma coletividade cria o “cos-
tume”, uma das marcas identificadoras de um grupo. A perma-
nência deste costume através dos tempos, passando de pai para
filho e de filho para neto, cria a “tradição”, elemento
identificador e marca registrada do fazer e do saber fazer de
uma comunidade ou de um povo determinado.

Este processo de acumulações sucessivas, sistemáticas e sem-
pre atualizadas (porque contemporâneas), constitui a base an-
gular da produção e a constituição do conhecimento, seja de
cunho científico (porque usa métodos de estudo e análise espe-
cíficos para a compreensão de variados objetos), seja de caráter
tecnológico (porque produz materiais, soluções e técnicas que
facilitam e melhoram a vida humana), seja de essência artística
(porque atende aos valores estéticos, sentimentais e não tangí-
veis da humanidade, através de várias formas de expressão:
música, teatro, poesia, pintura, etc.).

Se queremos, de fato, desenvolvimento sustentado, o caminho
é aprender o “lado cheio do copo”, o que só uma leitura da di-
versidade cultural de forma densa, profunda e ao mesmo tempo
microscópica, nos permite.

Todos nós, sem exceção, somos carentes. Portanto, usar indica-
dores de carência não nos permite construir desenvolvimento
sustentável, pois eles são excludentes, discriminatórios e de
pouca valia!

Todas estas soluções, nós as denominamos, no atacado, de “for-
mas de fazer”. Se quisermos, no varejo, podemos dissecá-las
em suas especificidades, científicas, tecnológicas, artísticas, etc13.

13  O CPCD vem, desde 1984, acumulando um acervo de tecnologias
populares, de baixo custo e de fácil construção, adaptadas e apropriadas,
adequadas às necessidades locais familiares e comunitárias -em meios
rurais e periféricos urbanos, através de várias “fabriquetas”. Todas elas
partiram do que denominamos a “pedagogia do sabão”. Já são mais de
1.700 tecnologias catalogadas e replicadas. Um acervo que não se esgota!
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3) Os sistemas de decisão: Refere-se à política, à autoridade, à
liderança, aos poderes de decisão -macro e micro -institucionais
e não, etc.

Em todo grupo social, os sistemas de decisão aparecem ostensi-
va (como nos caso das lideranças políticas, jurídicas, militares,
etc.) ou subliminarmente, como por exemplo, no ambiente fa-
miliar, onde, parece, que pai e mãe têm poderes de decisão
específicos, como se fosse da natureza do ser pai ou do ser mãe
estes poderes. Podemos também perceber esta construção no
ambiente escolar, nas formas de exercício do poder, seja verti-
cal ou horizontalmente, autoritário e centralizador ou democrá-
tico e participativo. Qual deles favorece a construção da cidada-
nia? ou nos leva a formas harmônicas e sustentáveis de convi-
vência social?

Acreditamos que, se hoje o maior desafio da Humanidade é re-
duzir todos os impactos ambientais que nos garantam a nossa
preservação como espécie, diante dos recursos finitos da Natu-
reza, cremos que todos os “sistemas de decisão” deveriam exis-
tir para cumprir, fielmente, os princípios da Carta da Terra14.

Por outro lado, se observamos uma roda de garotos brincando,
ali também se exercem em vários momentos, distintas formas e
sistemas de decisão, desde o democrático ao mais autoritário.

Entender estes sistemas formais e informais, em ambientes es-
colares ou comunitários, nos ajudam a planificar e vivenciar es-
paços democráticos, comunidades diversificadas e cidadania sem
exclusão social, condições fundamentais para a construção de
“cidades sustentáveis”, por exemplo.

14 A Carta da Terra é, em minha opinião, o mais importante documento e
consenso produzido pela Humanidade no século XX. São 16 os princípios
que norteiam a nossa vida e permanência em nossa morada, o “Ethos”, a
Terra, de maneira sustentável. Todas as escolas – do prézinho ao pósdoctor

– deveriam construir seus currículos educacionais, a partir dos princípios
da Carta da Terra!
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4) As relações de produção: Trata-se do econômico, do financei-
ro, das formas de trabalho e produção de riquezas, a sobrevi-
vência, etc.

Este indicador refere-se às forças produtivas -quem produz o
que e para quem existentes dentro de um grupo social. Pode-
mos observar este indicador nas formas convencionais de rela-
ções de produção e de trabalho, assalariadas ou formais, assim
como em todas as esferas da rede produtiva e reprodutiva de
bens e serviços, remunerados ou não.

Entender as cadeias produtivas não apenas pelos produtos lan-
çados no mercado, mas, principalmente, pelos processos, valo-
res e sentidos com que acontecem, possibilitam-nos aprender
mais sobre o sentido do trabalho na vida das pessoas, rurais e
urbanas, valores e crenças e seus quereres.

Atualmente, a dimensão econômica da vida parece ter vida in-
dependente das demais, uma das razões do abuso dos recursos
finitos que a Natureza nos delegou e, consequentemente, o alto
preço que a Humanidade paga por tanta irresponsabilidade. A
vida humana, sob esta perspectiva, tem preço e não valor15.

Manfred Max-Neef, prêmio Nobel alternativo de Economia nos
mostra quais deveriam ser os cinco (5) alicerces da economia e
das relações de produção:

1) A economia está para servir as pessoas e não as pessoas estão
para servir a economia;

2) O desenvolvimento se refere às pessoas e não aos objetos;

3) Crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento, e o
desenvolvimento não precisa necessariamente do crescimen-
to;

15 Para entender melhor a diferença entre “preço” e “valor”, é simples.
Leite materno tem valor. Leite em pó tem preço. A vida das pessoas
medida em “PIB” tem preço. A vida das pessoas medida em
“Sustentabilidade” tem que ter valor!
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4) A economia não deve desvalorizar o ecossistema;

5) A economia é um subsistema de um sistema maior e finito
que é a biosfera, logo o crescimento permanente é impossível.

Para que exista sustentabilidade, Max-Neef defende que ne-
nhum processo ou interesse econômico, em qualquer circuns-
tância, deve prevalecer à vida. Porém, segundo ele, atualmente
acontece exatamente o contrário, no que estamos de total acor-
do.

Para Max-Neef o desenvolvimento deveria ser feito para as pes-
soas, baseando-se em três pilares: -na satisfação das necessida-
des humanas fundamentais16; -na geração de níveis crescentes
de autodependência; -e na articulação orgânica entre o homem
(e sua cultura), a natureza e a tecnologia.

Ainda de acordo com sua teoria, Max-Neef divide as necessida-
des humanas em dois critérios:

-ontológicos: ser, estar, ter e fazer; -axiológicos: afeto, criação,
entendimento, identidade, liberdade, ócio, participação, pro-
teção, subsistência e transcendência.

5) O meio ambiente: Trata-se do contexto, do entorno, do
ambiental, do ecológico, etc.
O homem é produtor e produto, processo e resultado do meio
onde vive. O clima e a altitude, a floresta e o mar, o rio e o
cerrado, a seca e a poluição, o trânsito engarrafado e o fim de
tarde na praia, são como molduras que incluem e influenciam as
relações humanas em ritmo, intensidade e formas

16 No final deste texto apresentamos, como sugestão para os membros da
Desconferência Cultura e Sustentabilidade Rio + 20, e sob forma de uma
equação, uma plataforma de transformação social e construção de
“cidade sustentável”, as Necessidades Humanas Fundamentais, de
acordo com Manfred Max-Neef, com quem tive o privilégio e a honra de
trabalhar, na década de 70, em Tiradentes, MG.
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comportamentais. Considerar o meio ambiente como um indi-
cador social, significa compreendê-lo além de sua face mera-
mente física e natural, mas como um elemento substantivo na
constituição das relações e processos humanos que serão o pano
de fundo, o território sobre o qual se construirá o desenho cul-
tural de uma comunidade e a possibilidade de fazer dela, uma
comunidade sustentável. Por esta razão, devemos insistir e lu-
tar incansavelmente para que a Carta da Terra seja mais impor-
tante que todos os tratados internacionais, inclusive que a pró-
pria Declaração dos Direitos do Homem, da ONU.

6) A memória: Refere-se ao passado, ao nosso ontem e
anteontem, a origem, ao anterior, etc.

Todo grupo social sabe “de onde veio” e tem uma resposta para
explicar o “de onde viemos”. Todos nós recebemos ao nascer
uma carga de informações sobre o nosso passado recente e/ou
remoto, guardado pela história ou conservado pelo inconsciente
coletivo ou pela tradição. Essa carga nós a transportamos conosco,
durante toda nossa vida. E ela vai sendo acrescida
constantemente de mais informações, ideias, sonhos,
lembranças, saudades, desejos, “coisas e cousas”.
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A memória de um grupo social se expressa através de seus
rituais da ordem e da desordem, sacros e profanos, todos eles
elementos simbólicos mantenedores e perpetuadores dos
vínculos e das matrizes geradoras desta comunidade.

E é na infância que se exercita e pratica-se a memória que, na
velhice nos fará recordar os momentos e os tempos vividos,
sonhados e aprendidos.

Enfim, nós somos portadores de uma bagagem humana herda-
da, outra aprendida e outra ainda construída. Este patrimônio
nós vamos deixá-lo, como herança (boa e ruim) para os nossos
descendentes.

7) A visão de mundo: Refere-se ao religioso, ao filosófico, ao
amanhã, ao depois, ao futuro, ao sonho, etc.

Não há pessoa ou grupo social que não pense no amanhã ou
que não imagine o “para onde vamos”. Nem que seja para
afirmar “do jeito que as coisas estão, nós não vamos prá lugar
nenhum”.

É movido pela ideia do porvir que o homem investe seu
tempo e sua energia para apreender, dominar, transformar e
se apropriar do mundo à sua volta. Nem que muitas vezes ele
o estrague e o piore.

Por outro lado, é interessante perceber que entre a memória
e a visão de mundo há uma linha que aproxima estes dois
indicadores sociais.

Esta ligação é a base da “teoria do estilingue” (também conheci-
do como “bodoque” ou “atiradeira”, um instrumento muito apre-
ciado pela meninada quando tem uma vidraça disponível). Todo
mundo sabe utilizar um estilingue: se queremos atingir um pon-
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to muito distante devemos esticar o máximo a goma ou borra-
cha do estilingue. Esta é a base para a teoria: quanto mais puder-
mos voltar no nosso passado e na nossa memória (esticando a
borracha), mais longe poderemos chegar (atirar nossa pedra)
em nossa visão de mundo. Manter a borracha esticada na medi-
da certa, sem se romper, significa estabelecer “links” e passa-
gens de força, equilíbrio e coerência entre o passado e o futuro.
Um risco para o qual deve-se ter muito cuidado é para não esti-
car a borracha além do que ela pode resistir, pois pode romper-
se, e aí o cidadão fica preso no passado, “conversando lá no sé-
culo XVIII”. Ou melhor: quando as pessoas ou um grupo social
não conseguem fazer uma leitura de seu passado, ligando-o de
forma coerente ao seu presente, dando-lhe diretrizes e visão
de mundo, elas não conseguem construir uma perspectiva de
futuro de seu próprio mundo.

Pode-se perceber o peso significativo que este indicador tem
na construção de um padrão cultural naquelas comunidades sem
expectativa de mudança, sem desejo do novo e do diferente.
Em muitas das comunidades onde trabalhamos, a visão de
mundo dos grupos sociais é dominado pela terceirização do
futuro (transferida para as mãos de governos, políticos, etc.),
pelo imobilismo e pela espera da “providência divina”.

Construir futuros significa esticar o estilingue até o limite do
possível, projetando, não sonhos impossíveis, mas “utopias”, isto
é, “o não feito, ainda”. Se queremos uma sociedade ética, a
educação deve prover as aprendizagens éticas. Se queremos uma
cidade sustentável, devemos construir e praticar como visão de
mundo a sustentabilidade.

Em toda e qualquer comunidade humana (e isto é uma regra
geral, absoluta) podemos identificar estes sete (7) indicadores
mencionados. E, mais do que isso, podemos perceber que eles
não são estáticos, fechados em si mesmo, mas são
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intercomunicantes e possuidores de intensa capilaridade,
semelhante aos vasos e artérias do corpo humano.

Todos estes sete (7) componentes são extremamente
dinâmicos, por isso interagem entre si.

Por causa desta interação tornaram-se interdependentes -
debatem-se, contrapõem, complementam-se, etc. -formando
uma rede de relações (uma trama, um desenho, um padrão) que
é condicionante e condicionada pelo corpo de valores universais:
todas as “...ades”: generosidade, lealdade, bondade,
desonestidade, arbitrariedade, solidariedade, dignidade,
ruindade, etc. e todos os “...ismos”: modismo, ideologismo,
machismo, messianismo, egoísmo, etc., somados à um montão
de outros valores: a violência, o afeto,  o respeito, o amor, a
ternura, os preconceitos, a alegria, o prazer, etc., presentes em
todas as sociedades humanas.

Usando o exemplo do corpo humano, podemos considerar o
corpo de valores como  o sangue que irriga e perpassa por todas
as veias e por todos os órgãos e partes do corpo, alimentando e
sendo alimentado por ele.

A partir destes indicadores e suas interfaces, construímos o
“nosso” modelo de Cultura: esta rede e trama de relações,
processos e suas interações, que forma um padrão ou um
desenho, definidor da identidade da comunidade ou grupo
social. (Figura 01)

A partir desse conceito palpável e operacional, podemos pensar
em processo cultural como a interação e as dinâmicas do padrão
ou desenho. E podemos definir o indicador cultural como cada
elemento resultante da rede de relações e processos que forma
o desenho.



34

Se estamos de acordo com este raciocínio, podemos pensar, por
exemplo, que a cultura local será um desenho envolvendo e
interagindo todos os indicadores e valores locais. A cultura
regional será um desenho que deve conter necessariamente
todos os desenhos correspondentes às culturas locais e suas
interações; a cultura nacional, por sua vez, será um desenho que
deve conter obrigatoriamente todos os desenhos
correspondentes às culturas regionais e suas interações.

Com esse enfoque, podemos, por exemplo, definir que um
“projeto de desenvolvimento” (de qualquer natureza) é uma
ação-intervenção planejada no desenho cultural (e suas
relações) de uma determinada comunidade local, regional ou
nacional.

Mas, se ousarmos mais e pensarmos um “projeto de
desenvolvimento sustentado, como por exemplo “Cidades
Sustentáveis”, então estamos diante de um novo desafio : ajustar
de forma harmônica as duas mandalas ( Cultura e Cidade
Sustentável) e, buscar arquitetar uma nova plataforma de
Desenvolvimento Sustentado. (Figuras 2 e 3)17.

Consequentemente, se pensarmos, por exemplo, no planeja-
mento de um desenho cultural brasileiro, seja local, regional ou
nacional, que constitui o cerne das propostas e políticas de de-
senvolvimento sustentado, deveria ter como característica e
ênfase a heterogeneidade e a diversidade culturais, que de fato
constituem a marca de nossa nacionalidade, o caráter de nosso
país e sua verdade histórica.

17 Ao final deste texto, apresentamos além as duas mandalas, Cultura e
Cidade Sustentável. E como exercício de arquitetura e designer ropomos
para os leitores e participantes da “Desconferência Cultura e
sustentabilidade,  construer, coletivamente uma terceira mandala que
engloba todas as sinergias. Este deve ser é um exercício de construção
de futuro, possível e para todos.
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Passando do nível macro (nacional) para o nível micro (local),
temos que considerar que estas diversidades e
heterogeneidades se manifestam como piscadelas imperceptí-
veis ou substanciosa em todos os âmbitos.

Percebê-las em seus microcosmos torna-se uma das tarefas mais
estimulantes dos planificadores. Assim sendo, não podemos cair
na armadilha, por exemplo, de admitir como democratização da
cultura brasileira (ou realização de um projeto nacional de de-
senvolvimento sustentado, por exemplo) um maior acesso dos
diferentes grupos sociais espalhados por este país aos bens de
uma dada cultura (ou um único desenho), porque isto a
homogeneizaria e a uniformizaria, desfigurando-a. Por outro
lado, perderíamos o caráter de nação brasileira, porque estimu-
laríamos o desenvolvimento (educacional, social e econômico,
por exemplo) de um único desenho, o que não corresponde ao
nosso processo histórico.

Se estamos de acordo com as premissas anteriores, podemos
aceitar também que “toda e qualquer forma de conhecimento”
será sempre uma leitura, uma interpretação e um aprendizado,
parcial e relativo, da cultura.

O conhecimento científico (sistemático e sistematizado, resul-
tante da aplicação de métodos específicos para cada ciência), ou
o conhecimento não-formal (empírico, não-sistematizado, re-
sultante da vivência e do senso comum), um e outro, são e serão
sempre relativos e parciais. Nenhum melhor ou pior do que o
outro. Antagônicos muitas vezes, complementares outras, não
opostos necessariamente, autosuficientes nunca. Ambos impor-
tantes porque permitem e possibilitam uma compreensão mais
profunda e mais rica do ser e da cultura humana.

E esta é, cremos nós, a finalidade da cultura, ser instrumento
eficaz do conhecimento, possibilitando leituras mais densas,
mais ricas, mais abrangentes e mais humanas da nossa
“travessia”, tangendo com perícia a canoa da vida em direção à
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“terceira margem”, nesta busca permanente e vocação natural,
para ser feliz.

Figura 1: Esta mandala sintetiza toda a reflexão que o texto se
propôs sobre Cultura.



37

Figura 2: esta mandala apresenta o que entendemos que deva
ser uma plataforma de transformação social e construção de
cidades sustentáveis.



38



39

Figura 3: Caberá a cada um de nós, a partir de seu olhar e de
sua perspectiva, juntar as duas mandalas – Cultura e Cidade
Sustentável – e produzir uma terceira, não como soma
aritmética (1 + 1 = 2), mas como um processo sinérgico (1 + 1 =
3).
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Rainha Ginga, Angola. Pintura de Giovani Antonio Gavazzi, 1622.
RHBN, n. 85.
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Rainha Ginga e a ideologia da brancura

Antonio de Paiva Moura*

Resistência e rendição

A história da rainha Ginga (Nzinga Mbandi) como é
chamada pelos portugueses é um símbolo de resistência empreendida
pelos africanos contra a captura para o tráfego negreiro e para a
escravidão na América. Nzinga passou a vida combatendo e nunca
foi capturada pelos traficantes, como ocorreu com Galanga, que no
Brasil tomou o nome de Francisco e o apelido de Chico Rei. Segundo
Bracks (2012) ela nasceu em 1582, sendo filha do oitavo rei de
Angola. Com o poder bélico que tinham, os portugueses impunham
acordos a eles favoráveis, entre os quais o direito de receber negros
em pagamento de impostos. Qualquer sinal de quebra de acordo os
portugueses invadiam os sobados, matavam os lideres negros
rebeldes e os substituíam por seus aliados.

Foi nessas condições que Nzinga Mbandi entrou em cena.
Afirma Bracks que em 1617, o governador de Angola, Luis Mendes
de Vasconcelos invadiu o reino do Ndongo, do qual era rei Ngola
Mbandi. Vencido, Ngola refugiou-se na ilha de Kindonga,
permanecendo no local um estado de guerra. Cinco anos depois
outro governador de Angola resolveu procurar Ngola para um acordo
de paz. Ngola mandou Nzinga como embaixadora para entrar em
entendimento com os portugueses. Uma das condições impostas
pelos portugueses era de que Nzinga se convertesse ao cristianismo
e fosse batizada com o nome de Anna de Souza. Em 1624 Ngola
morreu, Nzinga assumiu o reinado, não cumpriu o acordo e partiu
para a resistência à colonização e à escravização dos angolanos.
Em 1626 os portugueses tentaram aniquilar Nzinga com forte
ofensiva militar, mas ela também se refugiou na ilha de Kindonga e
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continuou resistindo, contando com o apoio dos Quilombos.
Conforme a historiadora Bracks, Nzinga soube organizar e disciplinar
os Quilombos e impedir a dominação portuguesa em seu reduto.

Mais tarde, já velha e sem forças, por conveniência,
converteu-se ao cristianismo. Morreu em 1663 e foi sepultada como
cristã. Os angolanos que vieram para o Brasil nos séculos XVIII e
XIX trouxeram sua memória. O nome Ginga é lembrado em roda
de capoeira, congado e maracatu.

Em julho de 1818, o viajante alemão Karl Friedrich Von
Martius presenciou no Tijuco as solenidades de aclamação de Dom
João VI, em que os negros extemporaneamente reprisaram a Festa
do Rosário, conforme descreve. Depois de narrar apresentação do
auto da cavalhada de Mouros e Cristãos; peças teatrais e números
musicais, em Praça Pública, Martius revela que os negros também
se esforçaram em festejar a extraordinária solenidade patriótica.
Aproveitaram a oportunidade da coroação do monarca português
para a escolha de um rei negro, como ocorria anualmente. Diz,
ainda, que tal rei goza apenas da dignidade fútil, tal como o rei da
fava, no dia de Reis, na Europa. Essa é a razão pela qual o governo
luso-brasileiro não põe dificuldade alguma a essa formalidade. Por
votação entre os negros foram escolhidos o rei Congo e a rainha
Xinga, corruptela de Ginga. O novo rei Congo coroado, portando
um cetro era um negro forro que exercia a profissão de sapateiro.
Ao sair da igreja de N. S. do Rosário foi visitar o Intendente Câmara.
O cortejo real era composto de príncipes e princesas; serventuários
da corte e uma banda com instrumentos de percussão e uma
marimba feita de cuités. Na Praça do Mercado o rei e a rainha
ficaram sentados recebendo saudações do público.

Se os portugueses, já no século XIX soubessem ou
conhecessem a história de Nizinga Mbandi, não permitiriam a
denominação da rainha conga de Diamantina como rainha Ginga.
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Questão levantada

Naquela oportunidade, os negros recém-vindos de Angola
guardavam na memória a história da rainha Ginga. Mas, pouco a
pouco, essa memória foi se apagando. A devoção a Maria e aos
santos católicos tomaram inteiramente o lugar da cultura africana.
A capacidade de transmissão oral das histórias de seus antepassados,
já acabou. Tentou-se extrair alguma coisa da história da comunidade
“Chacrinha dos Pretos”, em Belo Vale, em 2011, e nada se conseguiu.
No dizer de Frantz Fanon são negros embranquecidos.

Duvignaud (1983) mostra que no Nordeste os africanos
anomizados na ordem colonial construíram uma estrutura de
sobrevivência com os quilombos e resquícios internalizados dos seus
sistemas culturais de origem, cuja estratégia era o transe. O transe
ficou sendo apenas um mecanismo de busca de uma linguagem
perdida, adormecida pela escravidão e pela miséria das populações
de baixa renda. Em Minas, nem regime colonial e nem no período
monárquico não foi permitida nenhuma manifestação de religiosidade
africana. Durante o século XVIII, mais de uma centena de colonos
de Minas Gerais, entre crioulos, mestiços, brancos e índios foram
denunciados à inquisição, acusados de praticas de rituais
heterodoxos: feitiçaria, pacto com o diabo, calundu, batuque, dança
de tunda e mandinga. Um processo muito expressivo foi o movido
contra a angolana Luzia Pinta que veio para o Brasil quando criança.
Nasceu na cidade de São Paulo de Angola, em 1692, filha do angolano
Manoel da Graça, com a congolesa Maria da Conceição. Chegou a
Sabará por volta de 1711.  Aos 12 anos de idade, ainda morando em
São Paulo de Angola, no quintal da casa do português Manoel Lopes
de Barros, seu senhor, sofreu uma queda e ficou imóvel, fora de si..
Nesse momento teve uma visão na qual fora levada até a margem
de um grande rio onde conversou com um homem de barba longa
que lhe mandou voltar para sua morada. Nesse instante ela voltou a
si. Após esse acidente mediúnico Luzia Pinta foi separada da sua
família, trancafiada no porão de um navio negreiro e mandada para
o Brasil. Em Sabará Luiza Pinta ganhou dinheiro como “negra de
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tabuleiro” e possivelmente como prostituta com o qual comprou sua
alforria, tornando-se livre. (MOTT, 1994:75) Perante o Tribunal do
Santo Ofício ela declarou que o escravo Miguel, de Manoel Miranda,
em Sabará havia dito que Calundu era uma doença que se curava
mandando tocar alguns instrumentos e fazendo algumas coisas. A
partir daí o ritual de cura de outras doenças com toque de atabaque
e cantos passou a chamar-se Calundu. Luiza Pinta era uma mestra
calunduzeira que se vestia muito bem, com turbante vistoso a
exemplo das mães de santos de hoje. Descobria autores de furtos;
quem punha feitiços em alguém; curava doenças como hidropisia,
paralisia e outras.

Ao lado da repressão sangrenta existia uma violência
silenciosa e incruenta, mas igualmente repugnante, que era a
manipulação ideológica da negritude para perpetuação da dominação
branca. É falsa a tese de Edson Carneiro (1956) que a demanda de
braços para as minas valorizou o escravo e contribuiu para abrandar,
em certa medida, o rigor da escravidão, já que a mineração requeria
negros fortes e robustos aptos para trabalhos mais especializados
que lhe dava outro status. Os preconceitos e as ideologias reinantes
impediam a ascensão social do negro em qualquer parte da colônia.
A simples admissão de um escravo em uma irmandade leiga de
ordem terceira dependia da autorização de seu senhor. Segundo
Boschi (1986) a participação de escravos nessas irmandades não
lhes proporcionou melhores condições nem um tratamento mais
humano. As irmandades de negros escravos não combateram a
ordem escravista, razão pela qual as autoridades civis e eclesiásticas
da colônia permitiram participação do negro na liturgia romana.
Boschi diz ainda que se tratava de um processo de assimilação
unilateral, onde o negro e o mulato incorporaram às suas
personalidades comportamentos e atitudes dos brancos com os quais
conviviam. Ao contrário dos quilombos, as irmandades tornaram-se
uma forma de adesão passiva e conformista sem consciência de
classe e de ação política. Amortecida, amordaçada e desarmada a
negritude tornou-se um lamentável objeto de exploração dos brancos.
Por causa da anulação cultural e da esterilização mental do negro o
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seu distanciamento social do branco tornou-se crônico e estendeu-
se por todas as épocas históricas do Brasil. Tanto na mineração
quanto na lavoura cafeeira a deculturação do negro provocou nele
uma passividade crônica, chegando o ponto de considerar a
escravidão como um bem, isto é, os escravos consentindo a
escravidão. Muitas vezes os escravos colaboravam com os
dominadores, preferindo o cativeiro à liberdade. O sistema tornou-
se tão perverso que a carta de alforria redundava em abandono do
negro liberto. O estado de liberdade excluía o liberto da vida social.
O discurso do patrão, associado ao sermão religioso acabou criando
a ideologia do horror à liberdade entre os escravos

A perpetuação do homem colonizado, isto é, a perpetuação
da mentalidade do branco no negro ao longo do tempo é que levou
Frantz Fanon (2008) a afirmar que é preciso libertar o homem de
cor de si mesmo. Libertar-se da ideologia ou da alienação de querer
ser branco e assim se negar enquanto homem, de vez que em seu
esquema mental continua colonizado. Perder a capacidade de contar
a historia dos antepassados e de expor a sua cultura representa a
alienação das sucessivas gerações de negros em duplo processo,
isto é, não apenas econômico, mas também de interiorização que
consiste em verdadeira lavagem cerebral dos negros. A solução
que o sistema colonizador perpetuado, propõe ao colonizado é,
simplesmente, a negação de sua própria condição de negro ou de
índio, anulando a intrínseca humanidade do homem

Michael Jackson, o símbolo
da branquidade  negra.
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O ideal do luxo

Antonio de Paiva Moura

Um dos conceitos de luxo indica o modo de vida que inclui
um conjunto de coisas ou atividades supérfluas e aparatosas. Gala,
ostentação, e pompa. Posse de atividades ou bens que não são
necessários, mas gera conforto, prazer e simboliza status social.
Quando se diz “casa de luxo”, subentende-se que seu espaço, seu
mobiliário e seus ornatos vão além dos que o habitam e que o
freqüentam. Exemplo: casa de Hebe Camargo e seus objetos
pessoais.  Da mesma forma, quando se diz que alguém pratica

libidinagem, obsessão pelo sexo e
exageros está em estado de luxúria.

O historiador português Luis
Vasco Oliveira, em estudo de 1973
destacou o auge do luxo em Portugal
como sendo o período de 1707 a
1750, no reinado de Dom João V.
Esse período coincide com o auge
da extração de ouro e diamante em
Minas Gerais. A referida extração
tirou Portugal da condição de país
dominado e o elevou à condição de
potência. Torres (1962) afirma que

para ter poder e prestígio na Europa e em outros continentes,
qualquer país tinha que manter nos demais, um corpo diplomático
de peso, residindo e trabalhando em edificações de luxo. Essa
era uma das necessidades de se extrair tantos metais e pedras
preciosas na colônia. O período de Dom João V de Portugal, de
1707 a 1750 foi o mais faustoso, no qual foi construído o palácio-
convento de Mafra. O título a ele concedido pelo papa Clemente
XII, em 1747, não deixou de ser muito oneroso: Dom João V
enviou a Roma cerca de 1.500 quilos de ouro. Salienta-se o fato
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de Portugal estar sempre ameaçado pelo poder da Espanha, França
e Inglaterra. O fausto, a riqueza e o luxo eram elementos de destaque,
intimidação e imposição autoritária. No tempo de Dom José I e de
seu primeiro ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês
de Pombal, (1750 a 1777) além da reconstrução de Lisboa, após o
terremoto de 1755, os metais e as pedras preciosas do Brasil
contribuíram para edificações de luxo, a exemplo do Palácio de
Queluz. Os reinóis que exerciam cargos na colônia tinham que se
trajarem como nobres; comparecerem a banquetes e bailes de gala.
Os reinóis e colonos descendentes destes tinham a obrigação de se
enriquecerem com a condição de enviar à metrópole as suas
fortunas.

Ainda segundo Oliveira, a sociedade joanina estipulava
propositadamente, uma hierarquia dos diversos grupos sociais. A
diferenciação da escala social, isto é, a distinção dos estratos sociais
era feita através da discriminação dos privilégios, na qual expunha
a graduação do luxo. Começava pelo vestuário. Sendo os
camponeses os mais baixos da escala social, tinham as vestes mais
simplórias. Quanto mais subia na pirâmide da escala social, maior
era o grau de sofisticação do vestuário. A nobreza que se encontrava
no vértice da pirâmide social chegava ao auge do luxo. Incluem-se
ai os objetos religiosos como oratórios, jóias com crucifixos e imagens.
O autor transcreve parte do diário do Conde de Ricéia (1731) e
enumera doações ou presentes entre familiares da nobreza. O sogro
de D. Mariana da Távora a presenteou com uma cruz de rubis e
diamantes. Dom Rodrigo de Noronha presenteou sua filha com uma
cruz e um bracelete de diamante. O uso de jóias raras com símbolos
religiosos tinha a função de destacar os elementos da nobreza na
escala hierárquica. Esses objetos de luxo simbolizavam na ideologia
providencialista, a posse de riquezas com a graça divina.

A ideologia providencialista parte da concepção de que tudo
depende da vontade de Deus. Deus é o verdadeiro protagonista e
sujeito da história. O homem é apenas um instrumento nas mãos de
Deus. O rei foi escolhido por Deus e em Seu nome exerce o poder.
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É, portanto uma figura sacralizada. Como o ouro e o diamante de
Minas Gerais correram em profusão para o domínio de Dom João
V, ele foi comparado com o Rei Salomão. Esta figura bíblica reinou
em fabuloso fausto, abençoado por Deus que lhe deu a abundância
de ouro das minas de Ophir.

Os estilos barroco e rococó, com seus exageros arquitetônicos
e ornamentais vêm com o fausto dos reis e imperadores da Europa,
refletidos nas igrejas construídas com apoio dos empresários,
beneficiados com a união das cortes com o clero. Os palácios dos
impérios europeus são deslumbrantes, bastando citar o Schonbrunn,
na Áustria, Versailes na França, Queluz em Portugal e Palácio Real
de Madri. Todos construídos com as riquezas fluidas das Américas.
Em Minas Gerais as igrejas matrizes recebem recursos das cortes
e por isso são os templos mais luxuosos e esplendorosos, inspiradas
na igreja Madre de Deus de Lisboa São exemplos as igrejas de
Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, Santo Antônio no Arraial
do Tijuco, Bom Sucesso em Mariana, Santo Antônio em Tiradentes,
Nossa Senhora do Pilar em São João Del Rei.

Para oliveira, a indagação das causas da prosperidade
econômica aparece ligada à idéia de prêmio ou compensação da
sociedade beneficiada, em função do paradigmático bom
comportamento do monarca. No interior do providencialismo está
implícito um jogo de interesses entre a divindade e a sociedade que
retribui com manifestações pomposas, cerimônias, rituais coletivos
ou oferendas valiosas, valendo dizer: luxuosas, a exemplo do Triunfo
Eucarístico. Este foi uma festividade realizada em 1733 em Ouro
Preto. Marcou a transladação do Santíssimo Sacramento da igreja
do Rosário e sua condução triunfal até a igreja do Pilar. O cortejo
foi narrado pelo português Simão Ferreira Machado, que salientou
no evento o regozijo e agradecimento a Deus pela ingente riqueza
de ouro e diamante carreada para a Metrópole. Segundo o narrador
o cortejo notabilizou-se pela riqueza dos ornatos em ouro e pedras
preciosas nos trajes, alegorias, bailados e estandartes, nos quais o
luxo mostrava o poderio dos portugueses. Deus havia escolhido os
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portugueses para gozar de tantas dádivas, em face de sua disposição
em defender o cristianismo. (AVILA, 1967). A luxúria e a riqueza
são inseparáveis, permitidas sem restrição aos homens bons, isto é,
nobres praticantes e defensores do catolicismo. O tão piedoso Dom
João V tinha a alcunha de “O Frenético”, por ter um ardente impulso
sexual pelas freiras. Com algumas chegou a ter filhos, a exemplo
de Madre Paula de Odivelas e Madre Madalena Máxima de Miranda.

Giovani Boccaccio na obra “Decamerão” escrita de 1348 a
1353, em muitas das cem novelas cria personagens muito religiosas,
muito afortunadas, mantendo, ao mesmo tempo esposa e concubinas
no mesmo castelo. O viajante de Milão, senhor Francisco precisava
possuir um cavalo belo e de grande porte. O nobre senhor Ricardo
possuía esse cavalo, mas só o venderia por um preço exorbitante.
Acontece que Ricardo alimentava um forte desejo de possuir a
mulher de Francisco, que era muito bela. Quando Francisco procurou
Ricardo para tentar adquirir seu cavalo, este condicionou iniciar a
negociação, desde que a mulher de Francisco fosse ao seu castelo,
sozinha. Com isso conseguiu seduzir a mulher de Francisco e vender
o belo cavalo a ele. Ricardo tomou posse de sua mulher e a tinha
como concubina.

No paradigma do conto de Boccaccio encontram-se dois
casos de sedução de ouvidores portugueses a mulheres consideradas
de status inferior, no período colonial, em Minas Gerais. O primeiro
foi o caso de Dona Beija, Ana Jacinta de São José, que foi raptada
pelo ouvidor da comarca de Paracatu, Joaquim Inácio Silveira da
Motta, quando ela tinha quinze anos de idade. Em seguida o ouvidor
mandou assassinar o avô e tutor da menina. A polícia descobriu
quem foi mandante e os executores do crime, mas nem processo
foi aberto, tal o poderio do ouvidor. Pouco tempo depois o ouvidor a
abandonou.  O segundo caso foi o do ouvidor da comarca do Serro,
José Pinto de Morais Bacelar que dirigiu um gracejo a uma donzela
em uma igreja de Diamantina. Felisberto Caldeira Brant, parente
da moça o desafiou com um punhal, mas acabou perdendo o cargo
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de contratador dos diamantes. Felisberto passou o resto de sua vida
preso em Portugal.

Outros potentados do período colonial foram inteiramente
devassos, mas por causa de suas riquezas não eram molestado pela
lei. Conhecida a história do contratador de diamantes, João Fernandes
de Oliveira. Amasiado com a negra Chica da Silva levava uma vida
de rei, tendo acumulado enorme fortuna. Apesar de viver de forma
irregular, tanto do ponto de vista civil quanto eclesiástico, jamais
fora molestado por tal. Quando foi destituído do cargo de contratador
voltou para Portugal levando sua fortuna e deixando no Brasil a
amásia e os filhos. O inconfidente Cláudio Manoel da Costa, como
advogado e empresário de mineração acumulou uma incalculável
fortuna. Pouco antes de morrer, em 1792, seu sobrinho providenciou
o enterro de tudo que pertencia ao inconfidente, em sua fazenda.
Claudio Manuel tinha duas filhas com uma escrava, mas nada
herdaram. Viveram e morreram muito pobres em um recanto rural
de Mariana.

O providencialismo começa a declinar após a Revolução
Francesa (1789) com o lema da liberdade, igualdade e fraternidade.
Nas primeiras décadas do século XIX o socialismo romântico busca
o ideal de igualdade entre os homens e fim dos privilégios da nobreza
e das classes abastadas. Em seguida surge o positivismo, originado
do Iluminismo. Defende a idéia de que o conhecimento científico é
a única e verdadeira forma de conhecimento humano. Tudo que
não pode ser provado pela ciência é crendice. Os homens galgam
posições na escala da hierarquia social, não pela graça de Deus,
mas pela competência e pelo conhecimento científico. São essas as
matrizes ideológicas da democracia contemporânea.

O luxo na época contemporânea permanece como um divisor
social. Ainda é indicador de status elevado. Pierre Bordieu afirma
que a cultura vem a ser um sistema de significação hierarquizado,
tornando-se um móvel de lutas entre grupos sociais, cuja finalidade
é a de manter distanciamentos distintivos entre classes. A dominação
cultural se expressa na fórmula segundo a qual a cada posição na
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hierarquia social corresponde uma cultura específica: (Elite, popular
de massas e popular tradicional). Cada segmento cultural se
caracteriza pela distinção; pela pretensão e pela privação.

A cultura das elites, dos grupos privilegiados que obtém o
poder numa sociedade é formada por um conjunto de símbolos
refinados, aperfeiçoados, que traduzem todo um processo de
desenvolvimento intelectual. É nesse segmento social que vigora a
aquisição de objetos de arte e de uso, de alto valor em face do
renome de seus autores ou produtores. É o único segmento social
capaz de ostentar o luxo.

O segundo segmento, o
popular de massas é um resultado
da sociedade industrial. Composto
basicamente por elementos
destinados a prestação de serviços
e de alto aperfeiçoamento técnico.
Na cultura de massas não prevalece
o luxo propriamente dito, mas há um
desejo de imitar a cultura das elites.
A cultura popular de massas é

imposta do exterior para o público que lhe fabrica pseudo
necessidades. (MELO, 1969) Na concepção de Max Horkheimer
e Teodor Adorno, a indústria cultural padroniza o gosto do consumidor,
tirando-lhe o senso crítico. Os autores classificam como “kitsch”
toda reprodução mecânica de obras de artes e transformação de
funções de objetos, como uma frigideira com um termômetro
pendurado na parede. A palavra “kitsch” vem do alemão e significa
trapaça. Imitação da arte clássica e de objetos de luxo antigos. A
modelagem em gesso imitando figuras clássicas e barrocas; cópias
de obras de artistas consagrados como Van Gogh e Monet. São
inúmeros pequenos estabelecimentos comerciais e industriais de
Belo Horizonte que levam o vocábulo rei em suas marcas, como
Rei do Amendoim, Rei dos Enxovais, Rei dos Biscoitos, Rei dos
Brinquedos e muitos outros Com o nome de império, a exemplo de
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Império dos Animais, Império da Batata, Império dos Queijos e
Império dos Fogões. Com o nome de rainha, outro tanto. Além disso,
os títulos de nobreza como Barão Assessórios, Barão Radiadores e
Barão Veículos.

Na década de 1990 houve, em Diamantina, um casamento
de família de classe média alta, em que a noiva foi transportada
para a igreja em um “Rolls-Royce Pahanton” alugado. O vestido da
noiva foi inspirado no vestido de casamento da princesa Grace Kelly.
Os padrinhos vestiam smoking; as mulheres trajavam vestidos
longos e chapéus transparentes; a dama de honra trajava um vestido
de saia rodada e tiara na cabeça. A indústria cultural produz para as
classes médias objetos de baixo custo, que imitam os realmente
luxuosos. A classe média baixa também sonha com a riqueza para
poder adquirir objetos de alto valor. No programa “Zorra Total” da
Rede Globo, a atriz Katiuscia Canoro faz o papel de uma personagem,
Lady Kate, que era mulher pobre e rude, mas ao tirar um grande
prêmio na loteria, fica rica. Como tal, vive tentando entrar para a
alta sociedade. Para compensar sua ausência de cultura ou erudição
contrata um assessor afeminado, Cleiton, que entende de alta
sociedade. Ele é o primeiro a achar graça nas gafes da patroa
nouveau riche.  Lady Kate olha para a câmara e se dirige aos
telespectadores dizendo: O que é? Estou pagando!

O terceiro segmento é o da cultura popular tradicional ou
folclórica As ocupações próprias desse segmento são de
trabalhadores no setor primário da economia, como mineração,
agricultura, pecuária, pesca e extrativismo. Caracteriza-se pelo baixo
nível educacional e a única forma de saber é a empírica. São, em
síntese, os dominados na estrutura da organização social. A cultura
popular tradicional é produzida regionalmente e ajustada às
necessidades de cada comunidade. Ainda aqui o ideal de luxo está
presente. Quando a rainha conga, com coroa e cetro prateados
senta-se em um trono, mesmo que modesto e recebe as saudações
dos marujos, ela vive um momento diferente da monotonia cotidiana.
As inúmeras fitas que bordejam e ornam a bandeira com estampa
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do santo e que sobe ao topo do mastro redunda em um símbolo de
luxo. Algumas versões dizem que o fundador do reinado do Rosário
foi Chico Rei. O fascínio que os cortesãos europeus exerceram
sobre os povos das colônias ainda se encontra presente como resíduos
culturais.
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Tropas, tropeiros e outros babados

Raimundo Nonato de Miranda Chaves

Uma das atividades de João Baiano, no segundo terço do século
passado, era o comercio de muares. Muar é resultado do cruzamento
artificial de jumento com égua;  hibrido de dois gêneros distintos –
Asinus x Equus –, e, consequentemente, um animal estéril. O
cruzamento de bovinos, animais de origem européia, com animais
de origem indiana (zebu) é outro caso: espécies diferentes, mas do
mesmo gênero – Bos taurus x Bos indicus –, resultando animais
férteis.  Considero que o muar não é um produto natural, isto é, não
é um produto da natureza. A natureza tem o objetivo primordial:
manutenção e evolução da espécie. Ora, se o muar não tem a
capacidade reprodutiva, então, é incapaz de, por si só, manter-se e
evoluir.

O muar é um animal destinado ao trabalho, transporte de cargas ou
montaria e, no que diz respeito à força, resistência e rusticidade não
há diferença entre machos e fêmeas, por isso, aqui, são denomina-
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dos indistintamente: muar, burro, mula, besta. São animais rústicos
e resistentes no sentido de suportar trabalho pesado durante muitos
dias, o vigor hibrido os torna superiores aos pais. O muar transporta
carga de oito a dez arrobas, diariamente, no percurso de quatro
léguas, durante muitos dias. A viagem de Sabinópolis a Curvelo,
apenas um exemplo, trazendo café e levando produtos industrializa-
dos, durava cerca de um mês. Viagem interessante, no percurso,
três biomas distintos, começando na Mata Atlântica, atravessando
Campos Rupestres do Espinhaço e chegando ao Cerrado; topogra-
fia, clima, flora e fauna, inclusive a humana, diferentes.  Cada dia,
diferente do anterior: novas paisagens, novas travessias de serras,
de matas e de rios, também, novos perigos, mas a rotina diária era
sempre a mesma. Ao romper do dia os animais já estavam amarra-
dos às estacas fincadas à frente do rancho. Dois, em cada estaca.
Sempre a mesma dupla, a mesma parelha, era costume referir-se à
compra ou venda de uma estaca de mulas. Também, depois de
carregadas, eram soltas seguindo sempre a mesma ordem. A tropa,
sempre em fila indiana, cada animal tinha o seu lugar. Frescura?
Não! As trilhas eram estreitas, ultrapassagem difícil, passagem de
córregos, lajeados escorregadios; sempre possível, uma carga em-
baraçar a outra causando problema. À frente viajava a mula guia,
geralmente, a mais forte, a mais bonita, com o peitoral de cincerros,
badalando ao andar do animal; cabeçada, com passadores de ní-
quel, brilhava ao sol, era polida, dia sim outro também; a carga co-
berta com couro de boi, dobrado ao meio, e colocado com a parte
da frente bem alta, apoiado em sacos de paina, formando uma
piranga; uma baeta vermelha era amarrada ao cambito – peça de
madeira roliça que arrochava a carga e a amarrava no animal. Abílio
Barreto, em A Noiva do Tropeiro, descreve o cantar dolente do
tropeiro, saindo de Diamantina, que trocara a baeta vermelha por
tecido preto: – a tropa vai pro norte/ o peitoral não bateu/ a madri-
nha está de luto/ o dono dela morreu.

O último, o burro de coice, o mais manso, o mais lerdo, leva, de um
lado o balaio ou a bruaca de couro com o bem comerciável, do
outro, a caixa de madeira com a tralha de cozinha: panelas, pratos e
canecas esmaltados, talheres, trempe e poucos gêneros alimentíci-
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os. Elemento imprescindível na tropa era o cavalo madrinha. Um
cavalo ou égua, muito manso, trazendo, um cincerro pendurado ao
pescoço. Os burros sempre o seguiam, é uma questão instintiva, o
muar sempre acompanha, diz-se que amadrinha com um eqüino,
afinal ele nasceu de uma égua e a acompanhou enquanto jovem. A
importância do cavalo madrinha se mostrava, principalmente, quan-
do a tropa pernoitava em pastos sujos, com capoeira, e o tropeiro,
dia ainda turvo, deveria juntar sua tropa. Então, ele se guiava mais
pelo ouvido do que pela vista. Ouvindo o badalar do cincerro do
cavalo madrinha ele o encontrava, montava-o, no pelo, e voltava
para o rancho. A tropa o seguia.

Cada parelha de bestas amarradas a uma estaca era cuidadosa-
mente raspada, raspadeira de latão e escova de pelos, importante,
para retirar qualquer corpo estranho do lombo do animal que pode-
ria feri-lo quando pressionado pelo  peso da carga. Em seguida, os
animais eram arriados com a cangalha. Cada um tinha a cangalha
que fora ajustada a seu tamanho. As cangalhas estavam dispostas
em fila, uma encaixada na outra, seguindo a estrutura de pilha, isto
é, a primeira a entrar era  a ultima a sair. A tropa era arriada, come-
çando com a madrinha. Observava-se,  também, a distribuição do
trabalho, enquanto um tropeiro cuidava dos animais o outro prepa-
rava o desjejum. Trempe de três peças articuladas: duas fincadas
no chão de terra batida e a terceira formando a ponte entre elas.
Nesta ponte, pequenas peças de arame grosso em forma de S e,
neles, eram pendurados: o caldeirão, a cigana e a chaleira. Fogo
aceso, chaleira com água quente, coava-se o café, em coador de
pano colocado sobre improvisada forquilha de graveto; o caldeirão
com feijão, cozido no dia anterior; na cigana fritava-se o toucinho,
retirava-se o torresmo e fritava a carne seca ou lingüiça; na mesma
cigana, refogava o feijão retirado do caldeirão; depois, adicionava-
se o torresmo e mais farinha de mandioca. Estava pronto o desjejum:
feijão tropeiro.

A importância do trabalho em dupla era visível na hora de carregar
ou descarregar a tropa. Balaios ou bruacas de couro têm duas al-
ças e, por elas, devem ser pendurados, ao mesmo tempo, nos
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cabeçotes do arção da cangalha, senão, a carga tomba para o lado
mais pesado. Os tropeiros, homens fortes e bem dispostos, toca-
vam dois lotes de burros. E, se ajudavam, no pouso ou na estrada.
Eram solidários. Viagens longas, era costume trabalharem até três
pessoas:, o tocador, o arrieiro e um cozinheiro, quase sempre um
menor. É de pequenino que se torce o pepino.

O final da jornada diária, também, tinha sua rotina. As cangalhas
eram deixadas ao sol para secar o suadouro que, depois de seco,
era raspado com um sabugo de milho sapecado ao fogo. O suor do
animal, se não fosse raspado, ia acumulando e formava uma crosta
que feria o lombo do animal causando-lhe pisadura. Pisadura era
um desastre, a viagem tinha que continuar e, o animal estava ferido;
aquela pisadura, sob o peso da carga, cada vez aumentava mais.
Cangalhas ao sol, cuidava-se de arraçoar a tropa. Usavam embor-
nais de couro, com furos que permitiam a respiração, e colocavam
neles coisa de um a dois litros de milho. Em seguida, os pendura-
vam nas cabeças dos animais. O milho fonte de carboidrato, forne-
cia a energia despendida. Era interessante aquele ruído de tantos
animais comendo milho; quando a ração parecia terminar, o burro
levantava o focinho acima da cabeça e fazia o último grão de milho
escorregar para a boca. A capacidade de adaptação do burro é algo
admirável.

João Baiano tinha interesse especial em muares, era profundo co-
nhecedor deste animal. o primeiro que ele adquiriu, em 1915, foi
uma besta; não uma bezerra, como faziam quase todos. A bezerra
era investimento de longo prazo A besta lhe dava retorno imediato,
transportando e vendendo lenha em São Roberto. Na década de
vinte foi tropeiro, no trecho: Sabinopolis Curvelo, com dois lotes, um
deles só de bestas douradas, trabalhavam com ele o sobrinho José
Hipólito e o irmão Hermano Chaves, este era o cozinheiro. Em
vinte e oito, adquiriu a fazenda Camilinho e se dedicou à produção e
ao comércio de bovinos, mas nunca se esqueceu dos muares, volta
e meia andava ali pela região de Córregos, Tapera e Sapo, onde
sempre adquiria tropa de muares chucros. Eram trinta a quarenta
animais jovens, ainda com pelo na barriga, idade próxima dos dois
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anos. Comprava no atacado e vendia no varejo, mas agregava va-
lores à sua tropa. Os animais chucros, recém chegados, eram colo-
cados em pasto reservado para encorpar e, algum tempo depois,
cuidava-se de domá-los. A besta mansa era mais valorizada e não
faltavam compradores. O processo de amansar iniciava quando o
animal fazia a primeira muda de dentes, aos dois e meio anos de
idade.  Na primeira muda são substituídos quatro dentes, da frente
– incisivos? É pode ser –; na segunda, que ocorre aos três anos e
meio são substituídos outros quatro e, finalmente, a terceira e ultima
muda, aos quatro e meio anos. Os animais machos têm mais um
dente isolado – canino? talvez –, denominado columinho que nasce
aos cinco anos, correspondente à idade adulta. A partir dos cinco
anos torna-se difícil saber a idade do animal pela observação dos
dentes. A arcada dentaria diminui o abaulamento com a idade e os
dentes ficam desgastados, mas afirmar a idade, com precisão, de-
pende muito da experiência do observador, mesmo porque o des-
gaste dos dentes depende da região de pastagens. Pastagens em
terrenos arenosos produzem maior desgaste.

À época da doma, João Baiano fazia reunir a tropa e, ele mesmo,
selecionava os que seriam destinados para montaria. Os demais
seriam amansados para o transporte de cargas. Experiente e ob-
servador, tinha desenhado na cabeça, o padrão da besta de sela:
bonita, elegante, bom aprumo, canela fina, lombo reto, anca bem
feita, orelhas grandes e entisoradas, isto é, com as pontas ligeira-
mente voltadas para dentro, olhar vivo indicando animal atento e
ágil. Selecionado, o lote passava à responsabilidade do domador. O
domador, algumas vezes, era trazido da região dos criatórios de
muares, no município de Conceição do Mato Dentro; outras vezes,
usava-se o domador local. O único que se prestava a exercer esta
perigosa atividade era João de Neco Custódio.

João, José, Pedro e Levindo eram os filhos de Neco Custódio e
residiram, durante toda a vida, na localidade denominada Crioulos,
nas cabeceiras do Rio da Capivara. João e Levindo eram muito
parecidos, fisicamente e no comportamento. João pouco menor, mas
o tamanho era compensado pela ousadia, era mais atrevido e mais
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brigão. José e Pedro eram diferentes dos outros irmãos. Explicar a
semelhança é fácil. Viveram na mesma localidade, portanto, sub-
metidos à ação do mesmo meio ambiente. Filhos do mesmo casal,
portanto, tinham a carga genética da mesma origem. Mais difícil é
explicar as diferenças, mas com alguma reflexão é possível chegar
a uma justificativa razoável.

Cargas genéticas vindas do mesmo casal não significa que são car-
gas genéticas iguais, aliás, é muito mais provável que sejam dife-
rentes. A probabilidade de duas cargas genéticas absolutamente
iguais é quase um infinitésimo. A carga genética, representada pe-
los pares de genes, são milhares deles em cada célula – cerca de 30
mil –; cada par de genes tem um componente originário da mãe e
outro, do pai. Estes pares de genes estão agrupados em vinte e três
pares de cromossomos. No processo de formação de células
reprodutivas – meiose –, os cromossomos homólogos se separam e
cada um deles é atraído para um pólo da célula que completa sua
divisão em duas células haplóides – metade dos cromossomos – .
Cada cromossomo vai para um pólo ou o outro de forma aleatória,
assim se torna pouco provável que duas células reprodutivas te-
nham a mesma constituição genética.

Eram dez horas de uma manhã de sol ameno de outono, a turma
batia uma bola no gramado em frente à escola, quando, a professo-
ra Guidinha bateu palmas e anunciou: terminou o recreio, todos para
dentro! O grupo se juntava formando a fila para entrada,  alguém
notou a ausência de Valmy.

— Cadê Valmy? –, Jadir perguntou.

— Está na casa de tia Zenilia, numviu! – respondeu Cosme,
“Numviu”, era correspondente ao “entendeu?” usado por quase
todos da família de Cosme. Antes de formarem a fila, Valmy che-
gou, excitado, entregou um embrulho à mestra Guidinha e se dirigiu
para a fila, esfregando as mãos de contente, falou:
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— Tio João Baiano foi para o Paiol – retiro a coisa de meia légua de
distancia –, com  Antonio de Benedita e João Custódio. Eles foram
buscar a tropa para João Custódio amansar.

— Hoje, quero vê-lo montar aquela mula preta de focinho vermelho
– falou Edson, que conhecia a tropa.

— Não é focinho vermelho é embornal vermelho que se fala seu
palhaço, – interferiu Haroldo.

— Palhaço é a mãe – respondeu Edson, partindo para cima de
Haroldo. A briga estava para começar e todos se afastaram porque
os contendores eram os maiores da turma, mas a mestra perceben-
do a confusão, com autoridade, gritou

— Silencio, todos em fila! A briga foi evitada, mas a excitação era
cava vez maior, a aula tinha que terminar antes da chegada da tro-
pa. Todos queriam ver o desafio: homem x animal.

No Paiol, João Baiano tomou café ralo, meio salobro, de garapa de
cana ainda verde,  cortada ali do quintal. Acendeu um cigarro de
palha e se sentou na cabeceira do cocho, enquanto os piões junta-
vam a tropa no pasto da Marcela. Aquele cocho lhe trazia muitas
recordações: Vinte anos antes, manhã igual aquela, ainda sob nevo-
eiro intenso que resistia ao calor do sol, só era dissipado depois de
algumas horas. João Baiano, indiferente ao nevoeiro, recebia os
trabalhadores e distribuía as tarefas do dia.  Mandou os carreiros
atrelarem dois ternos de bois aos dois carretões para trazerem ma-
deira dos Tiros. — Carretão é um carro de bois, simples e primitivo,
usado para transporte de troncos arrastados. Tiros é uma localida-
de na margem direita do Rio  Parauna, pouco abaixo da Prata, ain-
da próximo das corredeiras do rio.

João Baiano gostava de uma boa prosa, mas suas ordens eram, no
estilo militar, diretas, curtas e sem explicação.

–Tocam para os Tiros, eu vou também –, ordenou aos carreiros.
Montou uma besta vermelha, muito grande e forte de nome Tange-
rina e seguiu atrás do último carro, a besta de passo, rédea solta no
pescoço e ele, tranquilamente, enrolava um cigarro. Os carros eram
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puxados, cada um, por oito bois, pesados, fortes e muito bem treina-
dos. Os carreiros, dois para cada carro eram: os irmãos José e
Augusto Teodoro, que tocavam o da frente; João Pinto e Geraldo
Rita, o outro.

Niquinho Miranda, o sogro, notou a movimentação e o ruído produ-
zido pelos carros em movimento, curioso, veio ao terreiro observar.
João Baiano avistou o velho e se dirigiu para cumprimentá-lo.

– Bom dia Seu Niquinho, vou buscar aquela Brauna lá dos Tiros.
Niquinho, idoso,  cabelos brancos raspados muito curto, olhos ver-
melhos, levou a mão trêmula à altura do peito, indicador apontando
para João Baiano e fazendo círculos no ar, exclamou:

— Você é doido João! não tem homem que tira aquela Brauna de
lá. Ele sabia o que falava. Tratava-se de uma árvore gigantesca e
centenária. João Baiano não se assustou e respondeu até um pouco
ríspido:

— Eu tiro! Até logo Seu Niquinho. Esporeou a Tangerina, passou
pelos carros e seguiu na marcha estradeira, orgulhoso de suas coi-
sas: a besta, os carros, os bois e os homens que o serviam; ele havia
conquistado o respeito de todos eles. Parou, pouco tempo, na Con-
tagem, cumprimentou Guilherme Rosa e continuou a subida, no alto
do Barro Preto, desviou de seu caminho para tomar café com Zé
Dina, enquanto dava tempo aos carreiros de se aproximarem.

João Baiano chegou aos Tiros; é o fim do mundo: ao sul as
corredeiras intransponíveis, do Rio Paraúna, a leste e ao norte
paredões de pedras. A única entrada e também saída é pelo oeste,
então ali é o fim, não há como prosseguir, tem-se que retornar. Foi
recebido por Manoel Saraiva que falou, com a voz cantada dos
Saraivas:

— O pau tá aí deitado! Quero ver se seus bois o arrastam. João
Baiano ouviu o segundo desafio do dia e decidiu brincar com o
velho Saraiva

– Esta estaquinha aí, referindo-se ao enorme tronco de Brauna, não
é peso para meus bois. Chegaram os carreiros, admiraram aquele
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tronco imenso de Brauna e logo iniciaram o trabalho de colocá-lo
em posição. Com a parelha de bois de coice, usando alavancas de
ferro e levas de madeira, rabearam o tronco por cima de roletes e o
posicionaram com uma das pontas pouco elevada; fizeram pequeno
rebaixo para permitir empurrar o carretão e arriar a tora sobre ele.
Arrocharam com grossas correntes de ferro. Conseguiram vencer
a primeira etapa; se refrescaram no regato próximo, lavando os
braços e o rosto e se acomodaram em pedaços de troncos, perto do
rancho, para o almoço, preparado por Manoel de Souza.

João Baiano se sentou mais distante, entre alegre e preocupado
com a empreitada, quando Manoel de Souza se aproximou trazendo
um prato esmaltado com arroz e uma posta de carne. Todos para-
ram de comer e de conversar e o observavam. Era um pedaço de
costela, pequena, sequinha, parecia saborosa. Ele, então perguntou:

– Que diabo de carne é essa, Manoel? Todos riram e Manoel res-
pondeu:

— Sei não, Seu João! Manoel Saraiva saiu de manhãzinha com a
espingarda e o cachorro e voltou com este bicho; falando que era
uma leitoa que ele comprou numa venda ai na beira do rio. Todos
riram e terminaram de apreciar a paca, alias, muito bem preparada
pelo habilidoso cozinheiro Manoel de Souza. Terminado aquele
momento de descontração, era hora de voltar ao trabalho. Engata-
ram dezesseis bois, já disse, grandes, fortes e muito bem treinados;
carreiros posicionados à frente e atrás, de um lado e de outro da
fileira de bois. Tudo pronto, ouviu-se a voz de comando de José
Teodoro:

— Carrega Combate – era o boi de guia, amarelo, com dois chifres
muito grandes e uma argola de ferro parafusada em um deles –,
Combate iniciou a caminhada e os outros o seguiram. Primeiros
metros, muito fácil, os bois estavam embolados, as correntes que
ligavam uma junta de bois à outra quase no chão. De repente a
coisa muda, as correntes retesaram, os bois sentiram o peso que
deveriam puxar; era um momento difícil, vencer a inércia de inicio
do movimento. Os bois responderam: cada um deles jogava o corpo
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para a frente, fincavam as unhas no terreno, às vezes chegavam a
ajoelhar, a canga empurrando a giba para trás, o pescoço alongado,
os canzis pressionavam  as laterais do pescoço, as broxas dobra-
vam as barbelas dos animais. Os carreiros sabiam que se não rom-
pessem a inércia na primeira tentativa, a tarefa ficaria muito mais
difícil; parecia que empurravam os bois, estimulando-os com o co-
mando de voz, não com ferrão. Cada um gritava o nome do boi na
sua área:

—Carrega Sete Ouro! Vamos Rochedo! Sabiá! Sabiá! – Sabiá era
treteiro –, carrega Canário!

João Baiano, numa
posição mais elevada
do terreno, observava,
sem participar direta-
mente, mas se sentia
responsável por tudo
aquilo e com pensa-
mento positivo tão for-
te que parecia empur-
rar carro e bois, mor-

ro acima. De repente um ligeiro estalido, um pequeno baque da
tora, as rodas do carretão, vagarosamente, se movimentando. Esta-
va ganha a batalha. Ele sorriu. O conjunto se moveu devagar, passo
de bois, as vezes parava para um fôlego; depois de algum tempo
alcançaram o alto do Barro Preto, onde José Dina, curioso, aguar-
dava. João Baiano chamou seus carreiros e ordenou:

— João Pinto, você e Geraldo Rita separam seis dos seus bois e
voltam para buscar o outro carretão, com madeira leve. José e
Augusto Teodoro continuam com dez bois; para frente são decidas
e baixadas. Eu vou à frente e espero vocês em casa. José Teodoro,
não se esqueça, ao passar em frente a casa de Seu Niquinho, pára
o carro e vá chama-lo para ver a Brauna, Despediu-se de José
Dina , esporeou a Tangerina e partiu. Estava calculando quantos
homens foram necessários para colocar aquela tora sobre um esta-
leiro para ser serrada, quando, voltou daquela viagem no tempo, ao
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ouvir o tropel dos animais entrando no curral, acompanhados dos
peões.

João Baiano se levantou e, com orgulho, observava aquela tropa;
Antônio de Benedita se aproximou e prestou contas:

— estão todos aí, Seu João! São vinte e um com a égua madrinha –
, e ele respondeu:

— muito bem! Amarre sua mula, chame João e vão tomar café.
Logo depois nós vamos embora.

Em Camilinho, terminada as aulas, a turma almoçou correndo, tro-
cou o uniforme azul e branco, impaciente aguardava. A gritaria foi
geral quando viram a tropa descendo o morro do outro lado do
córrego e já à frente da casa de Pedro Dias; gritavam e corriam
para o curral do tio João Baiano. Os maiores sentados na régua
mais alta da cerca, assistiam de camarote; os menores espiavam
entre a terceira e a quarta réguas, eram a galera. Os gritos servi-
ram para alertar todos os desocupado e os ocupados também, que
se encontravam nas vendas. Quando a tropa entrou no curral a
platéia já estava posicionada para o espetáculo.

João Custódio acompanhou João Baiano até a cozinha, tomaram
água, depois, café com biscoitos e João Baiano repisou suas or-
dens:

– você vai amansar as quatro bestas que lhe mostrei: a baia encera-
da, a preta com embornal vermelho, uma pelo de rato calçada e a
andorinha; monta nelas aqui, as crianças e eu também quero ver;
mais tarde, Antonio de Benedita vai ajudá-lo a levá-las para sua
casa. Faça o trabalho com muito cuidado, não quero saber de ani-
mal com pisadura, com boca machucada, nem aguada por excesso
de viagens; pago metade agora e metade quando receber as mulas
mansas. Agora vamos ao trabalho que a turma está ansiosa.

João Custódio entrou no curral, rodilha do laço na mão esquerda,
laçada preparada, na direita. O espetáculo estava começando: co-
piavam a natureza, era o predador e a presa; João boleava o laço e
se aproximava como uma leoa buscando a zebra mais vulnerável,
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ele procurava uma das bestas indicadas pelo patrão. As bestas são
herbívoras e, portanto, são sempre caça, cuja defesa é a fuga, é o
instinto selvagem; elas tentavam, mas como? de um lado o muro
alto, de outro a cerca de réguas, na frente o predador com os olhos
fixos e se aproximando; os animais inquietos se moviam, procura-
vam se esconder um atrás do outro e naquele vai e volta sempre
alguns ficavam visíveis. João se aproximava buscando o animal certo;
de repente, a besta baia levantou a cabeça, a distancia era apropri-
ada e João atirou uma laçada certeira. Puxou a corda fazendo com
que a besta ficasse de frente para ele, ainda, como a leoa despre-
zou os demais que saíram para os lados e ele foi se aproximando,
alternando a mão que segurava o laço, sempre atento, dava arran-
cos secos no laço quando a besta tentava lhe virar o traseiro; se ela
conseguisse, certamente, lhe tomaria o laço ou, o que poderia ser
pior, ao puxar o laço o animal se sentindo sufocado levantaria as
patas dianteiras e poderia cair de costas com o risco de bater com
a cabeça. João, habilidoso e ágil, tinha que se aproximar com rapi-
dez; a besta estava sufocada pelo laço no pescoço que lhe dificulta-
va a respiração: narinas dilatadas, boca aberta ela tentava respirar
e a qualquer hora podia cair de exaustão ou saltar para frente sobre
o predador. João conseguiu se aproximar o bastante para segurar a
orelha da besta com a mão esquerda, soltar o laço e, com a direita
na outra orelha ele, literalmente, se pendurou nas orelhas do animal
que urrava e puxava para trás, com o focinho quase no chão; agora,
já respirava e se recompondo, mais calmo, logo se entregava, era
uma cena selvagem e todos apreciavam. João estava com o ca-
bresto pendurado na cinta, retirava-o e colocava no animal; a pri-
meira batalha estava ganha; com o cabresto era mais fácil manejar
alem de afastar o perigo de sufocar o animal. Depois de amarrado
no esteio fincado no centro do curral. João que havia mostrado
quem manda procurava, agora, ganhar a confiança e passava a
mão sobre o pescoço, lombo, anca, sem se aproximar muito, sem-
pre há o perigo de coice.

O processo de arriar o animal começa pela rédea. O freio, peça
fundamental do arreio da montaria, não é posto em animal chucro.
Simula-se o freio com uma correa de couro cru, colocada na boca e
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amarrada no queixo do animal, prende as duas pontas da rédea. A
rédea é, então, enrolada na orelha – parte sensível do animal –, e,
ao mesmo tempo, funciona como um tapa-olho dificultando a visão
lateral. Em seguida, uma manta e o lombilho. O lombilho é uma sela
especial, construída de forma que a cabeça tem certa flexibilidade.
Isto evita que se quebre no caso de o animal cair ou se deitar quan-
do arriado. Tudo pronto. É hora do vamos ver. É a hora esperada
por todos. João de Neco Custódio puxa o látego do cabresto que se
solta do esteio e os dois contendores: homem e mula estão prontos
para o desafio. A mula baia tenta fugir, João segura o cabresto, com
firmeza e vai se aproximando, a mula afasta, João se aproxima, os
dois rodeiam, um em volta do outro, até que ele consegue colocar o
pé no estribo e, quase de um salto, monta a besta baia. A besta,
assustada, tenta se desvencilhar de toda aquela carga e salta, e
urra, e vai pra frente, esconde a cabeça entre as patas dianteiras e
urra e refuga e salta de lado e salta no mesmo lugar e faz o possível
para se livrar daquele incomodo. João grita tentando tirar coragem
dos gritos e da tala que trás na mão direita e, com ela, bate no
pescoço da baia. A platéia, excitada, aplaude, grita e estimula o
domador. A besta tenta se proteger junto da tropa, a tropa foge
daquela figura estranha ao seu meio, em baixo, reconhecem uma
mula, mas, em cima, aquela coisa estranha. A tropa foge: encontra
a cerca, volta e se mistura com a baia montada por João Custódio,
ninguém mais sabe para onde fugir. Como dizem por lá: é um pan-
de-pá naquela nuvem de poeira. É um espetáculo selvagem com
exibição de força, agilidade e coragem. O homem, quase sempre
vence. Ele é o agressor. Herbívoro nasceu caça, sua defesa é a
fuga. Baixada a poeira, a besta toma um fôlego, está a ponto de
ceder, tremula, quase exausta, João grita:

—Pode abrir a porteira.

A porteira aberta, a besta, em frente daquele amplo gramado, vis-
lumbra condição de fuga e se reanima e se supera e arranca em
desenfreada carreira, saltando e correndo, tenta desvencilhar da-
quela carga. O esforço é muito grande e ela, finalmente, pára, lá no
alto da capela.  A primeira lição do domador era montar e permane-
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cer montado. Era demonstrar quem manda. Fazer com que o ani-
mal se movimente para uma ou outra direção é parte importante do
adestramento, mas é uma lição posterior. João, naquela circunstancia,
era incapaz de dirigir a baia, nem mesmo faze-la voltar ao curral.
Antônio de Benedita sai em socorro, montando um eqüino para
amadrinhar a baia e traze-la ao curral.

O espetáculo continuou dia afora para alegria da meninada, tinha
ainda três bestas para serem montadas. No final da tarde João le-
vando, à frente, o cavalo madrinha e Antonio de Benedita tocando
as quatro bestas, dirigiram-se para os Crioulos, a coisa se seis qui-
lômetros dali.

Nos próximos dias, João Custódio, diariamente, selava as quatro
bestas de João Baiano, ora uma ora outra, e dava pequenas voltas
pelos campos próximos. Cada dia aumentava a distancia percorri-
da. Já fora à Contagem, ao Limoeiro e até ao Barro Preto, mas
ansiava pelo dia de ir até Riacho dos Ventos, duas léguas distantes.
A mula pelo de rato, calçada, rendia melhor no adestramento e era
a mais mansa, já podia enfrentar a viagem.

Naquele dia João estava desinquieto, a saudade de Filó aumentava
cada dia, sentou-se no banco de madeira ao lado do fogão de lenha,
enquanto aguardava o saboroso café que sua mão estava coando.
Pensava em Filó e reconstituía o primeiro encontro com ela: Algum
tempo passado, ele ouvira, num boteco, comunidade do Crime, que
Duquinha se casara com um sertaneja morena, muito bonita, ali das
bandas do Rio Cipó. Duquinha já passando de meia idade, era
bruaqueiro, uma espécie de meio tropeiro que possuía poucos bur-
ros de carga e fazia transporte em pequenas distancias. A cipoeira
Filó, nome de batismo: Filomena, podia muito bem ser Gabriela por-
que tinha qualidades. A informação sobre o casal despertou a aten-
ção de João Custódio que decidiu conferir, afinal, em voltando para
os Crioulos teria que passar por Riacho dos Ventos, onde residiam
Duquinha e Filó.

Já no Riacho, João dirigiu a montaria e se aproximou da casinha,
muito limpa, terreiro varrido, paredes caiadas, pequeno banquinho
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na frente da casa, foi recebido por seu Duquinha que o cumprimen-
tou e convidou para apear e descansar-se. Não se fez de rogado,
adentrou na pequena sala de terra batida, sentou-se no tamborete
próximo da porta e pediu água. Duquinha lhe serviu, conversaram
amenidades enquanto preparava, cada um, o seu cigarro de palha.
João observava. Nada da cipoeira aparecer, mas seu santo era for-
te e Duqunha pede licença:

- Tenho que arrumar umas cargas de rapadura que levarei, ama-
nhã, para Gouveia. Você me desculpa;  pode descansar à vontade.
A casa é sua. É o costume da região, o povo é hospitaleiro. João
Custódio, da posição em que se encontrava, vê Filó na bica d’água.
Duquinha era jeitoso: construiu pequena barragem de pedras inter-
ceptando o riacho que corria da Serra do Piquizeiro e, dali, estreito
canal fazia a água chegar à sua porta. Ao lado da casa construiu
pequena bica com apenas duas tabuas pregadas formando um V
que despejava água à altura de um metro sobre a laje de  pedra no
fundo da fonte.  Filó lavava algumas peças de roupa, a água batia
na pedra e respingava em Filó que, para se proteger juntou a saia do
vestido e prendeu entre as coxas, deixando à mostra bonito par de
pernas: roliças e morenas. João gostou do que via, mas queria ver
mais: acendeu o cigarro apagado na mão e se dirigiu, com aquele
jeito despreocupado de quem não quer nada, e se posicionou a pou-
cos metros, bem em frente da fonte. Filó, curvada para  frente,
decote generoso, peitos fartos, deixava à mostra aquele cofrinho
formado entre os dois peitos. João fixou as vista ali com tamanha
intensidade que Filó aprumou o corpo e instintivamente levou a mão
para puxar o vestido e se proteger. Percebeu, então, que o vestido
de tecido leve de algodão se molhara e colado a seu corpo deixava
tudo à mostra. Não tendo como se proteger, ela sorriu. João gostou
de ambos: a visão e o sorriso; diante daquela visão enloquecedora,
agora com o sorriso comprometedor de Filó, teve que se segurar
para manter as aparências. Filó, já terminara o serviço, dirigiu-se
para casa, descalça, nas pontas dos pés pisando sobre as lajes do
caminho, andar sensual, alíás, tudo naquela mulher transpirava sen-
sualidade. Entrou em casa, pelas portas do fundo, não sem antes se
voltar e sorrir novamente. João, preso onde estava, decidido a não
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ir-se embora sem ver Filó novamente. Despertou-se com o chama-
do de Filó que falava da porta da sala:

— seu João venha tomar o café.

Filó, agora, cuidadosamente vestida, trazendo, numa mão um bule
de café, na outra, um prato com três canecas grandes, aguardou
que Duquinha e João se sentassem e  lhes serviu o café. Colocou o
prato e o bule sobre a pequena mesa no canto da sala, pegou a
ultima caneca e sentou-se bem em frente a João Custódio. Conver-
saram, falaram da seca, falaram da vida. E Filó, com o discurso
preparado deu a dica:

— Seu João, o Duquinha me falou que o senhor mora com seus
pais e irmãos, numa casa cheia de gente. Eu moro, aqui, sozinha
com Duquinha. Ele viaja, dorme fora de casa. Eu sempre peço para
ele voltar no mesmo dia, e dengosa fala: mas ele não volta. Amanhã
mesmo ele vai para Gouveia levar rapaduras.

João entende a jogada, sabe que deve manter as aparências, mas
amanhã ele voltará ao Riacho dos Ventos até a pé.

— Pois é, dona Filó! Eu sei que é difícil para seu Duquinha, mas a
distancia é muito grande e com animais de carga não se pode cor-
rer. Tenho certeza que ele fica tão triste como a senhora.

Como as pessoas são falsas, quando lhes convém. João conhece a
máxima: fogo morro acima, água morro a baixo, mulher quando
quer ninguém segura.

Como as coisas deram certo naquele e no dia seguinte: João Custó-
dio sabia, com antecedência, das viagens de Duquinha e, coração
bondoso, estava sempre disponível para consolar a dona Filó. As
idas e vindas dele foram observadas dando margens às fofocas.
Duquinha, filosofo, não dava muita importância ao que ouvia. Certo
dia num buteco lá no Crime, Barbosa, o dono provocou:

—Duquinha! As pessoas andam falando da dona Filó e João Custó-
dio. Você sabe disto?



— Olha aqui seu Barbosa! O senhor está é com inveja de mim
porque sua mulher é danada de feia e, também, o senhor fique sa-
bendo que é melhor comer alcatra com os amigos do que comer
carne de pescoço sozinho.

Raimundo Nonato é engenheiro agrônomo pela Universidade
Federal de Viçosa, mestre em matemática e doutor em
informática, presidente da Associação dos Filhos e Amigos de
Gouveia - AFAGO - e membro efetivo da Comissão Mineira de
Folclore.
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FOLCLORE E TEATRO1

Luiz Fernando Vieira Trópia

Membro efetivo da Comissão Mineira de Folclore

A relação entre folclore e teatro é bastante estreita e remonta
há muitos séculos. A origem do teatro é de natureza popular e
ao mesmo tempo religiosa, como a “Commédia dell’Arte” italia-
na e a Tragédia Grega.  Segundo as notas contidas na obra de
Gerd A. Bornheim, intitulada “Sobre o Teatro Popular”, Rousseau
foi o primeiro a se incomodar com o teatro de sua época, so-
nhando com “festas populares” de índole nacional.  Uma nostal-
gia das raízes populares, segundo Bornheim, indica uma ruptu-
ra, na época, na ascensão da burguesia e posteriormente na sua
própria decadência.  Porém, é no final do século passado que a
arte popular começa a reivindicar maior aparência. Aristóteles é
confirmado por Brecht: a origem do teatro é religiosa, porém a
nossa sociedade “exige do artista uma fantasia independente
da mitologia” (Marx), em citação de Bornheim. Toda religião ten-
de ao drama e o culto transmuta-se em forma teatral: o ritual
religioso, a missa, o candomblé... Com o tempo, o teatro foi
abandonando o contexto religioso e passou a acentuar a temática
profana.  A religião ou a mitologia grega, por exemplo, passa a
ser um dos temas possíveis a mais do teatro.

Sobre a relação direta do teatro com o folclore, prossegue
Bornheim: “Pretender que o teatro derive do folclore é uma tese
absurda”.  Porém pode ser o folclore um elemento possível de
inspiração.  Não se trata de fazer do teatro um museu do folclo-
re, mas inspirar-se nos fatos folclóricos, uma vez que estes po-
dem ser “expressão criativa e espontânea do homem do povo”,
segundo Augusto Boal.  No editorial de “O Correio da UNESCO”,
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“o teatro é uma expressão concentrada de uma cultura, alimen-
tando-se de mitos, lendas e costumes populares, de estilos histó-
ricos de vida e assimilando todas as formas de arte”, como a po-
esia, a pintura, a música, a dança.  Ele é também o ponto de
encontro de culturas diferentes e veículo de enriquecimento de
culturas.  “O teatro como forma de debate, de conscientização...
No Brasil temos que usar o samba ou outros nossos ritmos que
nos esquentam mais. Nossa dança é social, - busquemos o diálo-
go aberto”, argumenta Boal.

Voltando às próprias palavras de Bornheim, “... para a instaura-
ção do teatro popular é preciso partir do folclore, dando-lhe for-
ma artística ao que a tem só de modo inferior”.  Segundo sua
opinião, para construção de um teatro popular são necessárias
quatro fontes de inspiração: 1) o folclore; 2) acontecimentos
históricos; 3) o teatro tradicional; 4) preocupação com o presen-
te.  Voltando a se basear em Brecht, o teatro não pode ser a
simples reprodução das cenas do cotidiano.  O teatro é um mun-
do de signos, de códigos e por isso é estilizado, com a síntese
entre o linguajar popular e a estilização. A amostragem da misé-
ria e a discussão da mesma podem ser colocadas com imagina-
ção e crítica.

Do texto “Teatro Popular”, de Maria Helena Kühner, destacamos
os seguintes pontos defendidos pela autora: “o teatro é uma
forma de expressão através do corpo (ator) e da própria palavra
(autor)”; já na infância fazemos teatro: a criança que amarra a
toalha ao ombro e se diz “rei”, ou com uso de um sapato de salto
alto e se diz “mãe”, “o teatro nasce de um jogo, uma brincadeira
(manifestação dramática do folclore) improvisada, espontânea”;
pelo teatro se descobre a consciência: a noção de quem é a pes-
soa e a noção da realidade em que ela está inserida.  O teatro,
segundo a autora, é um jogo de contradições, como a própria
realidade, que estimula a “consciência do indivíduo, fazendo com
que ele descubra a si próprio, suas possibilidades de criar e de
viver em sociedade”. Mas, “entre a situação apresentada numa
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peça e a experiência do indivíduo a que assiste é preciso que haja
um ponto em comum”.

Não basta para que seja popular o teatro se inspirar no folclore e
nos valores populares em seu enredo, em sua temática. É preci-
so que ele seja democrático e acessível às camadas mais popula-
res.  Para Wagner Carelli, “o povo sequer sonha com teatro. A
maior parte da população jamais assistiu a uma peça”. Motivos
ou explicações é que não faltam: o povo não tem o hábito do
teatro; geralmente as casas de espetáculos ficam distantes dos
bairros populares; a suntuosidade é uma marca dessas casas; o
preço do ingresso chega muitas vezes a 10% do salário mínimo;
além disso, existe a questão do horário, do transporte coletivo
caro e demorado no horário noturno, a concorrência da televi-
são e dos acontecimentos esportivos.

A negação do teatro ao povo fica bem clara nas palavras de
Augusto Boal: “Certos teatrólogos escondem sua ideologia
antipopular negando a participação do povo no teatro, ou acei-
tam os “representantes do povo” numa sala destinada às elites”.
“Admitem que se representem operários e camponeses, mas
rechaçam a possibilidade de ir às fábricas ou aos campos”.

No entanto, algumas experiências de teatro popular no Brasil
foram marcantes, merecendo destaque: os CPIs, Centros Popu-
lares de Cultura, ligados à UNE faziam rápidos esquetes, em cima
de caminhões, em coretos, praças públicas, chamando o povo
por alto-falantes, com enredos baseados nos fatos do dia a dia,
acontecimentos políticos e históricos; a experiência do ARENA,
foi muito popular, fazendo um confronto com o teatro da moda,
de característica europeia; o OFICINA, em São Paulo, e o OPI-
NIÃO, no Rio de Janeiro, foram outras democráticas experiênci-
as; os trabalhos do GRUPO GALPÃO, de Belo Horizonte, bem atu-
ais, são levados em praças públicas, merecendo reconhecimen-
to internacional; o GRUPO PORONGA, do Acre, levava sua peça
“Tributo a Chico Mendes” a várias comunidades, utilizando-se
do próprio cenário natural. O mesmo diretor desse grupo ante-
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riormente citado, João das Neves, produziu uma peça em Belo
Horizonte, no final da década de 80, no parque Lagoa do Nado,
sobre as “Primeiras Estórias”, de Guimarães Rosa, utilizando as
salas, pátios e a margem da lagoa, do espaço da piscina desativada,
com performances simultâneas, em que o público teve acesso
gratuito e que, durante as encenações, acompanhou as diversas
encenações assistindo e participando do enredo. Podemos ain-
da citar as relevantes experiências do GRUPO PONTO DE PARTI-
DA, do DUO RODAPIÃO e dos Grupos PANDALELÊ e SERELEPE, da
UFMG, que têm na Cultura Popular a fonte da inspiração de suas
apresentações musicais e encenações teatralizadas.

Com o que citamos acima, podemos concluir que o teatro e o
folclore têm muitos pontos em comum. O teatro para ser popular
pode e deve se basear no folclore. Se o teatro representa a vida,
o cotidiano, reflete sobre os mesmos, o folclore é parte
imprescindível. O folclore é a própria expressão de vida das
pessoas das camadas populares, bem como o marco fundamental
da identidade cultural de um povo. Reforçando isso, podemos
ver que em algumas manifestações folclóricas a teatralização se
faz presente, como nos autos das pastorinhas, nas folias de reis,
nas embaixadas entre mouros e cristãos das congadas e
cavalhadas, no bumba-meu-boi (boi-bumbá, boi de janeiro), nas
evoluções dos caboclinhos, nas encenações de mamulengos,
fantoches e marionetes, no ritual da malhação do Judas, nas
brincadeiras infantis.

Assim, para ser popular, o teatro deve ser inteligível, acessível
às pessoas de baixa escolaridade, de baixo poder aquisitivo.
Deve haver no seu enredo um ponto de identificação com os
problemas e com os valores da cultura do povo. Deve se inspirar
no folclore, de forma crítica e refletidamente. Deve ter ingressos
a preços populares, enchendo as casas de espetáculos, ou ser
patrocinado por empresas e órgãos oficiais, que levem as peças
às praças. públicas, aos espaços abertos. Deve, acima de tudo,
promover a própria cultura do povo, de forma educativa, criativa,
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descontraída, como também comprometidamente com o
desenvolvimento cultural, político, econômico e social de toda
a sociedade.
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LIMA BARRETO: Cultura popular e
patriotismo como ideologia em Policarpo

Quaresma

José Moreira de Souza

Aprendera muita coisa de
ouvido e, de ouvido, falava de
muitas delas. Tivera em moço
uma boa convivência. Estava aí
o segredo de sua ilustração.

...

O povo é avesso a guardar
nomes dos autores, mesmo os
dos romances, folhetins que
custam dias e dias de leitura. A
obra é tudo para o pequeno
povo; o autor, nada.

Lima Barreto: Clara dos Anjos.

Não me ufano da terra em que nasci,
simplesmente por ter nascido nela;
nem por ser a mais bela,
a que esplende e sorri,
 na mágica opulência que revela
à maravilhação do meu louvor.

__ É a terra em que nasceu, modesto e honrado,
meu Pai, glorioso e humilde lavrador;
e em que nasceu, para o jardim fechado
do meu êxtase, o meu primeiro amor...

Hermes Fontes. “O meu País”.
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O presente trabalho está dividido em três partes:

 Na primeira, examino o lugar atual de Lima Barreto no
contexto de um leitor comum. Ou seja, considero os temas e
aspectos que mantêm um autor do início do século XX legível
para a “média” dos leitores de nossos dias.

 Na segunda parte, concentro-me na exposição da obra,
considerada a mais importante desse autor, O triste fim de
Policarpo Quaresma. Após expor o esquema geral de apresenta-
ção, detenho-me em dois tópicos analisados, até onde é possí-
vel, separadamente: temas concretos do cotidiano e temas da
ideologia vigente. Do exame do Policarpo Quaresma, são
explicitadas algumas ligações do autor com o contexto maior de
sua época.

 A terceira parte é destinada a apresentar sumariamente
estudos de alguns autores sobre a obra de Lima Barreto, desta-
cando-se por ordem: Antônio Cândido, Alfredo Bosi, Wilson
Martins, Zilda Cury e Evaristo de Morais Filho.

A obra de Lima Barreto oferece inúmeras portas. A mais
fascinante é a biográfica, na medida em que esse autor é, segu-
ramente, o mais transparente dos escritores e possibilita um
paralelismo surpreendente  entre vida e obra. Mas há que se
precaver contra a excessiva transparência porque ela oculta o
exame de outras possibilidades que permitiriam a compreen-
são da presença do autor hoje e do interesse que desperta em
estudiosos atuais.

Convivendo num contexto em que vigem o parnasianismo
de Olavo Bilac, o realismo de Machado de Assis, o simbolismo
da Jacque D´Avray, Cruz e Souza e Alfonsus Guimarães e onde
reina um clima intelectual de decifração do Brasil, a obra de
Lima Barreto não é facilmente explicável pela pura biografia.
Pelo contrário, a biografia cria uma tautologia fácil e evidências
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falsas na medida em que oculta as inúmeras opções presentes e
põe de lado, mais que manifesta, as oportunidades e
consequências de optar por algumas dessas opções.

Há também a porta fascinante de examinar a posição do
autor pela ambiguidade do contexto de classe e aí aparecem as
figuras de Machado de Assis, Cruz e Souza para contrastarem
com o autor mulato, funcionário burocrático. O mulato e o negro
que, à primeira vista, designam uma estratificação étnica reme-
tem ao contexto da estratificação social, no qual a explicitação
do mulatismo e da negritude são explicadas pelas relações de
classe. Mas, a pura adesão a tais recursos elimina as diferenças
entre um Machado, bem sucedido na Academia Brasileira de
Letras e um Lima Barreto tendo para si mesmo as portas fecha-
das. Nem se diga de Cruz e Souza que já se situa em outro plano.

O problema que se evidencia aqui é o do “estrato do pro-
duto” ou seja a obra literária desses autores contrasta com o
modo como eles próprios, em seu contexto vital, são premiados
ou punidos. Ou seja, se enquanto simbolista, Cruz e Souza cria
uma obra poética de reconhecido valor literário, se enquanto
romancista, Lima Barreto se destaca como escritor de mérito,
por que, então, esses escritores não podem ser  acolhidos pelos
seus colegas e mais, porque não podem ser reconhecidos por
seus iguais? Quais são de fato seus interlocutores?

O que há realmente de vanguarda em sua produção lite-
rária, ou, até onde a vanguarda se caracteriza por serem eles e
não outros a dizerem o que dizem? Mas, é possível colocar ainda
outras questões: o que leva esses autores, tanto quanto
Monteiro Lobato a baterem às portas da Academia Brasileira de
Letras, solicitando reconhecimento? Estou enumerando esse
conjunto de questões, não para examiná-las no presente traba-
lho, mas para registrar sua relevância. No presente trabalho vou
me ater ao esquema apresentado.
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I            Atualidade de Lima Barreto

O Brasil está em debate. Qualquer pessoa suficientemente
alfabetizada e que leia regularmente jornal ou revista e mesmo os
analfabetos, ouvindo rádio, ou assistindo à televisão, são, hoje, en-
volvidos por questões que os levam o debater o “problema do Bra-
sil”. Qualquer que seja a compreensão do Brasil que tenham  -  que o Brasil
é seu município e os município vizinhos, que é seu estado, e alguns estados
mais falados como Rio de Janeiro, São Paulo e  Bahia -, o  Brasil entrou em
todas as casas, porta a dentro.

Embora, de todos esses leitores ou expectadores, poucos te-
nham ouvido falar de Lima Barreto, em qualquer momento em que
o tenham em sua roda, ele será mais um interlocutor e não um
estranho que vem mudar o rumo da problemática. São os “males” e
a solução para os males do Brasil que estão em discussão. São as
tentativas que levam as pessoas de diferentes estratos à discussão,
em seu cotidiano, dos resultados favoráveis ou desfavoráveis.

Não há dúvida, Lima Barreto é um interlocutor atual.

Do conjunto de temas abordados, merece destaque o nacio-
nalismo em sua forma ufanista, seja o ufanismo de “este é um país
que vai pra frente”, seja o ufanismo do “tem que dar certo”, seja
ainda o ufanismo de que todos os males são passageiros porque
“somos uma grande nação”. E este ufanismo de “Porque me ufano
de Meu País” ou de “Porque me ufano de meus pais” é posto lado
a lado para a crítica que chama à realidade da realização do con-
texto ufanista.

Pus lado a lado o “Porque me ufano de meu país” de Afonso
Celso com o poema “Porque me ufano de meus pais” de Affonso
Ávila, porque o poeta, ao contrário do prosador, oferece-nos a cha-
ve para remeter um tema ao outro, o contexto em que se põe o
ufanismo pátrio e o ufanismo pessoal.
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No poema, cada imagem repercute em outras, para, no fim,
destruir a imagem original.

Aqui se encontra o código da nobreza com o código do lugar,
o código telúrico, onde terra e nobreza se confundem e se remetem
uma à outra. Ufanar do meu país é orgulhar-me dos meus pais se
eles tiverem um país de que possam também se orgulhar, o que não
é outra coisa que serem proprietários de seu país.

“Eu em mim,
eu em minas
eu em minas de mim”

E também:

“sua ideologia é a fôrma,
sua ideologia é a forca,
sua ideologia é a força”.

Não há dúvida, Lima Barreto tem seu lugar garantido hoje
porque, ao lado dos mitos do Brasil grande, ou dos grandes homens
há sempre aqueles que examinam  as repercussões das imagens
criadas para vê-las esboroarem juntamente com os contextos  que
as produziram, e  que elas escondem. O realismo crítico de Lima
Barreto só é possível diante de um ufanismo criado como ideologia
pelo segmento que pretende se esconder atrás da ideologia e que,
portanto, exige crítica de todos aqueles que julgam que ele é a rea-
lidade, ou que ele é posto para se realizar. Situar a ideologia no
contexto da pura imagem, mostrando que, nesse contexto, ela abri-
ga paradoxos e absurdos é o empreendimento principal desse autor.

Outro tema presente no cotidiano do cidadão deste último
quartel do século XX e deste século XXI  é o racismo, juntamente
com as contradições das classes no embate ideológico. A cidade e
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a segregação, a cidade estratificada; os estratos sociais legíveis na
estratificação do espaço urbano. Tomando apenas jornais recentes,
contemplamos a permanência da cidade marcada pela desigualda-
de e demarcando com insistência a privatização da fruição dos be-
nefícios urbanos.  O Rio de Janeiro do começo do século XX com
seu lugar para a classe média burocrática, seus subúrbios e seu
centro não é diferente, enquanto forma urbana, de qualquer cidade
de quinhentos mil habitantes de hoje. Passada a comemoração dos
cem anos da Abolição, ainda vemos como racismo e contradições
de classe assumem o primeiro lugar no palco das discussões  e o
lugar ambíguo do mulato e da recuperação pelo mulato de símbolos
nobres decaídos – a viola, como paradigma empregado pelo autor -,
retomam seu lugar.

A luta da mulher pela igualdade de oportunidade e as contra-
dições da realização da ideologia da igualdade é outro tema presen-
te na obra de Lima Barreto que permite ao leitor de hoje dialogar
com esse autor sem necessidade de tradução. Mulher na política?
Mulher em casa? Mulher subserviente e destinada ao casamento?
Mulher, essa moeda que circula para cumprir os pactos entre famí-
lias.

O academicismo burocrático ou a burocracia acadêmica são
dois outros temas altamente atuais e de nenhuma maneira esgota-
dos. Os jornais noticiam quadrilhas de falsificadores de diplomas.
As profissões superiores se multiplicam; especialidades que se po-
deriam adquirir na prática do trabalho ou em cursos de curta dura-
ção são elevadas ao status acadêmico. Multiplicaram-se os colégi-
os Pedro II, mas o ensino não mudou em seu academicismo. O
lugar do burocrata e a vigência burocrática, a burocratização da
vida, o mundo transformado em movimento de papéis, todos esses
são temas mais que atuais.

O socialismo, a crítica aos sociólogos “ad hoc”, a ação do
Estado e muitos outros temas tornam Lima Barreto um escritor de
hoje. Quem, por exemplo, estranharia esta afirmação:
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“A nossa burguesa finança  governamental só conhe-
ce dois remédios para equilibrar os orçamentos: aumentar os
impostos e cortar o lugares de amanuenses e serventes.

Fora desses dois paliativos, ela não tem mais beberagem
de feiticeiro para curar moléstia do déficit”(SB; 121)

II              Policarpo Quaresma

Zilda Cury estranha o fatalismo, no Policarpo e  na obra de
Lima Barreto em geral, aliado à denúncia. Tratarei dos comentários
dessa autora no devido lugar. Mas aqui quero dizer que o fatalismo
em Policarpo tem outro lugar, é o  fatalismo que se embute em toda
ideologia e que precisa ser mostrado para que a ideologia seja per-
cebida enquanto ideologia. A ideologia e o mito, sob esse aspecto,
são a mesma coisa, definem os lugares dos sujeitos e a reprodução
da vida em inúmeras formas de reconhecimento. A ideologia não é
feita para ser praticada ela é feita para se reconhecer a prática. A
ideologia designa, ela não opera. Quer dizer, diante das situações
concretas, a ideologia é posta para se dizer “é isto mesmo”, mas ela
não é posta para se conferir, ou seja, não se opera com a ideologia,
designa-se. Desse modo Policarpo é exatamente esse sujeito que,
ao invés de reconhecer o seu mundo como sendo o mundo que está
de acordo com a ideologia, resolve querer operar o mundo com
base nela.

É por isso que a única conclusão possível a Policarpo é a que
chega Olga:

“Com tal gente, era melhor tê-lo deixado morrer só e
heroicamente num ilhéu qualquer, mas levando para o túmulo
inteiramente intacto seu orgulho, a sua doçura, a sua perso-
nalidade moral, sem a mácula de um empenho que diminuís-
se a injustiça de sua morte, que de algum modo fizesse crer
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aos seus algozes que eles tinham direito de matá-lo” (TF:
158)

A morte de Policarpo seria a morte da ideologia que ele re-
solveu encarnar e não apenas designar.

Sob esse prisma, Policarpo Quaresma, o romance, articula-
se pela ação de três personagens: o próprio Policarpo, o homem
que encarna a ideologia do início da Primeira República, (ou a ide-
ologia do Brasil no contexto da dependência?), e Ricardo Coração
dos Outros que incorpora uma ideologia em construção, ainda por
se fazer e que, portanto, não tem a rigidez do discurso do reconhe-
cimento, do discurso da não contradição. - É por isso que Ricardo ,
pode atravessar todo o livro -.  Além das duas figuras masculinas,
há lugar para Olga, a mulher. A mulher que tem condição de deci-
frar  o enigma ideológico porque ela não participa como Ricardo do
contexto contraditório que o situa como ambíguo. Para ela tudo
ainda está por fazer. Enquanto Ricardo está a meio caminho, Olga
– a mulher – ainda nem começou, ou está apenas começando. O
mundo novo começa com ela.

Assim, compreendo que o Triste fim de Policarpo Quares-
ma é uma obra que examina, não o poder de designação da ideolo-
gia,  mas o de se operar com ela, uma vez que já é dada  construída.
Por isso, na obra, são examinados três aspectos básicos da ideolo-
gia do Brasil, tal como se apresentava: 1) sua estrutura simbólica,
ou seja,  ideologia como metalinguagem e definidora dos limites da
linguagem do cotidiano, a linguagem das classes em suas relações,
a do poder em sua concretude burocrática, a da arte em sua mani-
festação estratificada. Este é o tema da primeira parte do livro.
Quaresma é todo livros e livros que ajudam a decifrar livros (dicio-
nários e compêndios). O que Quaresma era e o que detinha era o
“conhecimento inteiro do Brasil”. Mas esse conhecimento é o do
Brasil-livro. A realidade está nos livros de “História do Brasil”, a
imaginação real do Brasil pulsa nas obras de “ficção” e a interpre-
tação de tudo isto reside nos “livros subsidiários” (TF:21). Fora dos
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livros não há realidade alguma; eles  dizem, imaginam e decifram a
realidade. O que torna Quaresma, Policarpo é que ele pretende ir
além da realidade dos livros e,  fora da realidade dos livros, quer
realizar a realidade e quer realizá-la como sujeito a que a realida-
de livresca designa. Ele vai conferir a realidade, realizando-a. Nos
avatares de se realizar pela linguagem, Quaresma chega à “ desas-
trosa consequência de um requerimento”;  é chamado de louco e
impossibilitado de conviver no mundo das pessoas sadias que não
querem ser mais realistas do que a realidade que se mostra eviden-
te nas relações cotidianas.  “O horror da loucura, o angustioso mis-
tério que ela encerra, feito não sei de que inexplicável fuga do espí-
rito daquilo que se supõe o real, para se apossar e viver das aparên-
cias das cousas ou de aparências das mesmas” (TF:57), esta é a
chave que Lima Barreto dá para se compreender a “fuga do que se
supõe o real”.

A primeira parte do livro mostra que a ideologia não suporta
qualquer outra realidade simbólica que não esteja contida no pró-
prio corpo ideológico. Assim,  a arte popular descrita no contexto
ideológico não tem nada a ver com qualquer arte popular em outra
realidade. O folclore  do livro é o folclore real, não importa como
apareça nas práticas dos agentes da cultura popular.  Toda a
brasilidade está nos livros. E mais, uma ideologia dominante é posta
para que outras ideologias não se confrontem com ela sem perda. E
o confronto ideológico é um confronto no mundo dos símbolos. O
manicômio é o sepulcro das ideologias falidas. “Não é só a morte
que nivela; a loucura, o crime e moléstia passam também a sua
rasoura pelas distinções que inventamos” (TF:58).

2) Sua doutrina econômica expressa o preceito de que somos
um país eminentemente agrícola, e que temos as terras mais ferazes
do mundo e que a terra fertilizada pelo trabalho produz riquezas e
que tudo isto não é mais do que “uma demonstração das excelênci-
as do Brasil” (TF:67).  A realidade dos livros, posta em primeiro
lugar, leva Quaresma  a se defrontar com a realidade técnica, a
adequação técnica e as relações sociais de produção que vão des-
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de a necessidade constante da presença do empreendedor até as
vinculações  do empreendimento produtivo à vida política local  e
nacional e o lugar da produção para  o mercado interno. Aqui o
lema da saúva, esse objeto igual a x,  tão ao gosto dos estruturalis-
tas, circula novamente para explicitar o que a ideologia esconde no
elogio ao trabalho agrícola. “Muita  saúva e pouca saúde” é o outro
lugar onde esse objeto  igual a x vem a circular. Como ele circularia
hoje?

3) A doutrina política de que qualquer solução viável para o
país só será alcançada pela adesão àqueles que ocupam o poder
constituído e, principalmente, pelo fortalecimento do poder central a
que tudo deve convergir, a  doutrina, enfim, que designa e qualifica
quem é ou não é patriota, são temas absorvidos das leituras que
conduzem Quaresma a alistar-se  entre a “juventude florianista” e,
mais uma vez, defrontar-se com a via absurda dos imperativos ide-
ológicos.

Assim o livro está dividido em três partes. A  primeira “ex-
põe” a maneira adequada de se expressar e de fazer-se reconhe-
cer;  trata da linguagem  ideológica; a segunda “discursa” sobre as
regras ideológicas do trabalho, o trabalho agrícola; a terceira
mostra para quem devemos fazer tudo isto, quem é que, em primei-
ra e última instância, designa, ordena, permite e condena: “você
Quaresma, é um visionário”. O poder e a adesão ao poder são os
temas da terceira parte. Cultura, trabalho e poder sintetizam o Tris-
te fim de Policarpo Quaresma.

1 .    Temas concretos do cotidiano

Contrastando com a ideologia do ufanismo e do patriotismo,
Lima Barreto focaliza o cotidiano das pessoas e o contexto que lhe
dá sentido.
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O primeiro é a realização plena do burocrata, a personalida-
de do burocrata encarnada em Policarpo. Policarpo é um burocrata
que vive o contexto burocrático e transpõe para a vida cotidiana  o
ethos burocrático. Se a burocracia é o contexto da pura representa-
ção de rituais que dispensam ou realizam as operações concretas,
Policarpo é um puro ser de representações. Cerca-se de represen-
tações e vai à procura delas. Aqui se explicita claramente que a
identificação com a ideia é o caminho encontrado para superar a
alienação burocrática. Policarpo e a burocracia são uma e a mes-
ma coisa, a loucura e a morte(?) necessária de Policarpo são de-
corrência da impossibilidade de se superar a alienação burocrática
por aquilo que ela é: “representação”. A burocracia não deve ser
personificada. Sua personificação em Policarpo torna, tanto ela quanto
ele, coisas esdrúxulas. A burocracia estranha Policarpo e Policarpo
estranha a burocracia. Seus colegas burocratas vivem a realidade
burocrática, percebendo claramente que eles não são a burocracia
e, por isso, não toleram as extravagâncias de Quaresma. Os altos
escalões sabem colocar a burocracia e suas exigências de dever no
lugar que lhe cabe: no imaginário, dizem de feitos, guerras e bata-
lhas a que nunca foram. A realidade que é possível viver a partir da
burocracia é a do imaginário ficcional, nunca a da prática, dado que
a burocracia é, em si mesma,  representação. Burocracia é o ideal
das relações representadas; não o ideal de representação das rela-
ções concretas.

O tema da burocracia, contrastado ao cotidiano, remete a
outro  que também aparece em  dissonância: a cultura erudita e a
cultura popular. Onde a cultura erudita tem seu lugar junto a esses
puros seres de representação, -  os bacharéis, os doutores, as pes-
soas de títulos -,  hierarquiza claramente as atividades burocráticas.
Policarpo, um erudito sem título,  era uma contradição nos termos:
“Devia ser proibido, ..., a quem não possuísse um título “acadêmi-
co” ter livros” (TF:46). Mas Policarpo não apenas tinha livros,
Policarpo era livro por ser a encarnação do burocrata,  homem que
todos os dias vivia no meio de papéis. Os livros, no entanto, pres-
crevendo e avaliando as normas, abrem Policarpo para realizar na
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prática suas instruções. Por esse  caminho, Policarpo se encontra
com a cultura  popular, viva. O herói submerge no mundo da vida,
buscando o popular e emerge, pretendendo registrar na burocracia
o que encontrara na vida. A ordem normativa, determinada por va-
lores, no entanto,  aponta para os erros da desordem do cotidiano e
conduz Quaresma ao encontro frente a frente com a  pureza do
primitivo e não mais o contexto híbrido da cultura popular. Desco-
bre,  nessa aventura,   a absoluta impossibilidade de o erudito regis-
trar o popular vivo e, mais ainda, de elevar ao nível do erudito aquilo
que a própria cultura erudita excluiu como tal ou seja  “o primitivo”.
O folclore1, que já não vive mais, pode ser registrado em nome do
“povo”, para justificar o interesse erudito pelo popular mas  “o pri-
mitivo” vivo ou morto, nunca. A tragédia de Quaresma acontece
exatamente quando, além de propor o uso da língua tupi, comunica-
se em tupi e “incorpora” o primitivo nos quadros do erudito. O con-
traste do erudito e do popular remete ainda para a estratificação
estamental onde o acesso das camadas populares ao mundo erudito
está vedado e as classes tituladas têm das classes populares ape-
nas  acesso a sua cultura representada na erudição. Os processos
concretos de a modinha e a viola decaírem dos salões para servi-
rem às diversões  dos negros e as dificuldades de Ricardo recupe-
rar e promover uma e outra como valores da cultura  suburbana
evidenciam que a oposição cultura erudita, cultura popular não se
mantém  sem contradição, sem mudança, sem que se reconheça
que há “muitas e grandes modificações”.
1 Em seu Diário Íntimo, Lima Barreto já acariciava por em pauta a questão do
folclore, desde janeiro de 1905. Em apontamentos que amadureceram a publicação do
Triste fim  Barreto escreveu: “No curso de suas lições de história, Tibau tinha adquiri-
do um grande amor do Brasil e acariciara o sonho de uma Sociedade de Folclore, que
se destinava a recolher contos, as tradições e a poesia popular da nossa terra. Cultivar
e festejar as datas familiares com o sainete nacional e os respectivos manjares.
Possuidor dessa fortuna, funda a sociedade com a qual é explorado por jornalistas,
poetas, estudantes, debicado por ministros e funcionários, a quem se dirigiu para pedir
uma subvenção. (...) Morre, mandando que lhe abram a porta e a janela, para ouvir
melhor a cantilena da criançada ao luar”. In Francisco de Assis Barbosa, A vida de
Lima Barreto. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964. P. 134-135.
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Os dois aspectos acima conduzem a outro tema que permeia
o cotidiano dos personagens:  ruptura ou integração entre o ideal e
a prática. Aqui está um aspecto fundamental da prática reificada da
ideologia. Ela nunca questiona o ideal ou a realização prática do
ideal que necessariamente questionava o absurdo da ideologia.
Nesse ponto, a aliada de Quaresma é Ismênia,  a eterna noiva es-
perançosa–desesperada de um Cavalcanti  titulado e devedor de
gratidão. O ideal do casamento não pode nunca ser praticado: é ele
que explica a prática. Na medida em que os personagens não têm
ideal, não são outra coisa que realização do ideal em suas práticas.

A realização de ideais mostra ainda outros personagens como
Ricardo, o ideal em construção, e Olga, a possibilidade do ideal.

A vivência cotidiana da realização do ideal explicita-se me-
lhor nas relações familiares, de vizinhança, de bairro e na
estruturação do espaço urbano como mediador: o centro, o subúr-
bio e a periferia; a cidade, em suma.

Há ainda outros temas do cotidiano que merecem menção:  a
política local e a da república, o mercado e a produção para o mer-
cado, o trabalho e a propriedade, as sedições e o envolvimento po-
pular.

Mas todos convergem  para o tema maior: as ideologias que
os abrigam e explicam.

2. Temas da ideologia

Entre os temas ideológicos, o primeiro é o bacharelismo. É o
bacharelismo que congela o mundo em livros e que o legitima atra-
vés dos livros. É o bacharelismo que se transforma em modelo de
equivalência das relações familiares. É o bacharelismo que inclui e
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exclui. E é o bacharelismo que cria essa realidade ficcionista e eru-
dita distante de toda realidade concreta, ele é o patriotismo ufanis-
ta. É o bacharelismo que põe, em livros, técnicas de trabalho e de
guerra totalmente distantes de qualquer prática efetiva.

Mas o que é o bacharelismo, a quem serve e o que mantém?
Policarpo é um não bacharel que, pela via burocrática, inves-

te-se de bacharel.
O burocratismo é então a incorporação prática do

bacharelismo e eis aí o segundo aspecto da ideologia. O burocratismo
bachareliza todos os que vivem na, para, pela e da organização
burocrática e bachareliza de um modo sui generis, incluindo ou
excluindo. Ao incluir, as pessoas passam a ter o direito de burocra-
tizar as relações e, ao excluir, dirige as práticas das pessoas no
rumo da adoração, do respeito e da dominação burocrática.
Policarpo e Olga são essa excrescência que convivem bem demais
ou mal demais com esta ordem burocratizada. Um porque a conhe-
ce tanto que a incorpora indevidamente e a outra porque a desco-
nhece. Quanto a Ricardo é o que, excluído da organização burocrá-
tica, quer apresentar uma nova ordem, a que eleva o popular ao
nível do bacharelesco-burocrático, não no sentido de retirar desse
suas características mas de alcançar o mesmo respeito. O
burocratismo tem poder sobre Ricardo, mas não sobre o artista. E o
bacharelismo não o alcança. Ricardo compõe letras para as músi-
cas que cria e não compõe músicas para letras dos bacharéis
parnasianos. Ricardo fala ao coração dos outros porque ele surgiu
do meio dos outros e eles se reconhecem nele.

O bacharelismo e o burocratismo põem em evidência tam-
bém um outro tema ideológico: o campo visto pela cidade e a im-
possibilidade de a cidade ver o campo a partir dele mesmo. A cida-
de dos bacharéis produz uma imagem do campo sem nunca olhar
os campos que a prática da cidade desconhece. O contexto da ci-
dade, o mercado, aviltam a relação campo-cidade e acumulam em
cima da miséria.

Mas o tema maior é, sem dúvida, o patriotismo. Além de
estar ligado ao bacharelismo como produto, assume total autono-
mia;  leva Quaresma a responder à convocação do Marechal Floriano
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e se alistar no combate às forças rebeldes e, afinal, mostra a abso-
luta impossibilidade de Quaresma personificar os ideais que repre-
sentava.

“Esta vida é absurda e ilógica; eu já tenho medo de viver,
Adelaide. Tenho medo, porque não sabemos para onde vamos, o
que faremos amanhã, de que maneira havemos de nos contradizer
de sol para sol” (TF:145).

Esse terrível medo da contradição que Quaresma confessa é
resultado de encontrar o modo como o patriotismo opera:

“Eu duvido, eu duvido, duvido da justiça disso tudo, duvido da
sua razão de ser, duvido que seja certo e necessário ir tirar do fundo
de nós todos a ferocidade adormecida, aquela ferocidade que se
fez e se depositou em nós nos milenários combates com as feras,
quando disputávamos a terra a eles” (TF:144).

É essa a dor moral da realização do ideal patriótico em suas
últimas consequências: o amar a pátria como valor último do pro-
gresso e  ser chamado a retornar ao homem de “Cro-Magnon, de
Neanderthal”, atender aos apelos da evolução e retornar ao come-
ço de tudo.

Ao compreender como opera o ideal do patriotismo, não res-
tava mais nada a Quaresma a não ser morrer, não em nome desse
próprio patriotismo, mas sendo por ele excluído. E por que? Porque,
mais uma vez, Quaresma acredita  que esta justiça de que ele dúvi-
da  pode ser corrigida por uma denúncia de injustiça.

“A pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma cria-
do por ele no silêncio de seu gabinete”.(TF:152).

Há, por último, um tema que se põe além da ideologia: é o
que se refere à mudança. Quaresma, Ricardo e Olga são  personi-
ficações  da mudança. Quaresma a mudança da ideologia, Ricardo
a mudança do “povo” e Olga a mudança da mulher. Se a proposta
de mudança de Quaresma, a que acontece pela realização do ideal,
fracassa, há dois eixos de mudança que estão germinando. A mu-
dança do povo que se põe do outro lado e que, ao invés da dor
moral, padece dores físicas e a mulher que enxerga as mudanças:

“Tinha havido grandes e inúmeras modificações”.(TF:158).
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A “evolução” perde a batalha, mas, não, a guerra.
O tema da mudança marca lugar da modernidade e prenuncia

a necessidade de comunicação que Quaresma pressente, reclama
e penitencia.

III        Comentários de autores sobre Lima
Barreto

Disse que o prenúncio da mudança é a mensagem básica de
Lima Barreto em Policarpo Quaresma. Esse prenúncio é “o obje-
to é igual a x” que não se encontra em lugar nenhum e se desloca
toda vez que é contemplado, mostrando a famosa “casa vazia”
enfatizada pelos estruturalistas.

Vista a obra sob o prisma da mudança, todos os personagens
são abalados pelos seus ventos e Quaresma, especialmente ao ser
marcado pelo destino da ideologia, não deixa outra coisa do que o
Policarpo que ele é:  frutos  amadurecendo para a mudança.

Mas, a mudança maior que interessa aos críticos2 é a que se
refere à concepção da obra de arte. Lima Barreto, sob esse aspec-
to, pode ser visto como agente de uma  vanguarda literária. O as-
pecto de vanguarda que marca a produção é o de transferir para o
romance o estilo da crônica jornalística. A recriminação que lhe fez
José Veríssimo a propósito das Recordações do escrivão Isaias
Caminha  de que “ na obra de arte deve haver representação, sín-
tese, idealização, mesmo dentro do objetivo realista, não uma cópia,
nem um depósito de amarguras pessoais” ( UR:9), mostra a insis-
tência de enquadrar o autor no estilo que ele julgava ultrapassado,
ou seja,  a ocultação do autor  quanto a sua época e a ocultação do
autor quanto à objetividade.

2 Á época da redação deste artigo, eu não havia lido a grande obra de
Francisco de Assis Barbosa, A vida de Lima Barreto. É leitura necessá-
ria para acompanhar a trajetória desse mulato valente.
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Como mostra Antônio Cândido, Lima Barreto tem um proje-
to – um ideal – de literatura próprio: a literatura deve “antes de mais
nada ser sincera, isto é, transmitir diretamente o sentimento e as
ideias do escritor, dar destaque aos problemas humanos em geral e
aos sociais em particular . . . [e ter a ] missão de contribuir para
libertar o homem e melhorar sua convivência.” (EN: 39). Antônio
Cândido argumenta que a concepção literária de Lima Barreto o
torna frequentemente “um narrador menos realizado, sacudido en-
tre altos e baixos” e mostra, através de três exemplos, como esse
autor elaborava criativamente os acontecimentos antes de publicá-
los.

Se eu compreendi, a argumentação de Antônio Cândido mos-
tra que Lima Barreto ao perseguir o ideal de “representação direta
da realidade” (OB:41) procura alijar dos recursos expressivos tudo
aquilo que não ligue diretamente o leitor ao escritor concreto que se
dirige a ele, leitor. A mediação dos padrões convencionais de cons-
trução artística desvia o leitor de perceber a mensagem do escritor
para se dirigir à contemplação da obra produzida. Não é apenas a
eternidade do que é criado que importa. Interessa perceber que
toda criação tem um autor e uma história.  A ideologia absoluta
quer negar a história, mas a compreensão da realidade cotidiana
não se faz sem história. O resultado pode ser a produção de uma
obra de arte pouco duradoura, obra de circunstância. Mas é a arte
como obra descartável, como puro veículo que Lima Barreto reali-
za ou se propõe realizar. Se ele fica, apesar disso, no meio do cami-
nho, deve-se afinal de contas ao fato de não se aventurar totalmen-
te a romper com todos os padrões convencionais de comunicação
através do romance. Mas seus romances rompem com os padrões
convencionais do folhetim, – como aliás já o fizera também Macha-
do de Assis, – mas, em Lima Barreto, essa ruptura é mais evidente,
– cada capítulo tem unidade própria e pode ser lido independente.
Não há cuidado do autor em manter o leitor em suspense de um
capítulo a outro. O autor elabora para o leitor aspectos incompletos
de suas personagens e não as eleva à categoria de oniscientes do
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próprio destino. Isto vincula necessariamente o leitor ao autor e não
à personagem.

A linguagem está o mais próxima possível de leitores que
comumente não têm acesso a elaborações mais bem tratadas, fu-
gindo à erudição como valor da construção estilística. A erudição é
posta para ser criticada. Sob esse aspecto, Lima Barreto é um es-
critor que acredita que toda pessoa alfabetizada dever ter acesso à
leitura e que a obra de arte literária deve atender a esse segmento
do porvir. – Fico pensando nas literaturas conveniente aos  ascen-
soristas de elevador e motoristas de ônibus, recepcionistas de escri-
tório, telefonistas  e porteiros de condomínio, que invariavelmente
têm uma coleção de Coiotes,  Giseles e Sabrinas  e que não têm
acesso a quaisquer temas elaborados em estilo que de fato os en-
volvam –, contrasto ainda quão distante fica do leitor comum, uma
obra erudita como Macunaima, construída a partir do imaginário
popular, mas,  quase ilegível para o povo  e, por outro, Grande
sertão, veredas, facilmente legível para qualquer mineiro do sertão
e dificilmente legível pelo leitor erudito que deve romper com a
construção literária a que está habituado. No meu entender, Lima
Barreto inovou na comunicação –  a Academia não poderia  nunca
recebê-lo - ele pensa na classe média em mudança e no  populacho
que terá acesso à educação formal.

O que Quaresma põe em suas reflexões derradeiras? “Se
não se fizera comunicar, se nada dissera e não prendera seu sonho,
dando-lhe corpo e substância?”(TF:153).  Lima  é o anti-Quares-
ma,  aquele que se esforça para comunicar. É o Policarpo, aquele
que deita a semente. Quais eram os leitores da cidade Rio de Janei-
ro que abrigava, em 1906, uma população de 811.443 habitantes
(SB:8)?  Lima Barreto pressente a necessidade de ampliar o âmbi-
to dos leitores e isso seria impossível mantendo-se uma linguagem
distante dos novos segmentos alfabetizados da população3.

3 Percebo que seu sonho era maior ainda. Ele queria que os novos leitores
alfabetizados tivessem acesso a uma nova literatura. A literatura crítica que os
incluísse como sujeitos e não apenas como depositários de saberes superiores
determinados pela ideologia do poder e da superioridade.
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Com efeito, o Rio de Janeiro concentrava, em 1907, 30% das
indústrias nacionais e de acordo com o recenseamento de 1906,
havia 66 mil pessoas ocupadas no comércio, 14.200 nos transportes
e 83.200 na indústria (SB:8). Isso quer dizer que o velho padrão
bacharelesco tinha os dias contados. Novos estilos se impunham à
comunicação literária .

Alfredo Bosi situa Lima Barreto juntamente com Graça Ara-
nha, Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Viana, Manuel
Bonfim e Monteiro Lobato como os homens que, no contexto do
início da República Velha e no seu avançar,  tiveram “o papel histó-
rico de mover as águas estagnadas da belle époque, revelando,
antes dos modernistas, as tensões que sofria a vida nacional”. (HC:
346).

No que se refere a Lima Barreto os componentes temáticos
principais do modernismo estão presentes: “crítica ao Brasil arcai-
co, negação de todo academicismo e ruptura com a República Ve-
lha” (HC: 346).

Alfredo Bosi chama também atenção para o aspecto de “van-
guarda” que caracteriza o estilo de Lima Barreto:

“O que parece apenas espontâneo e instintivo em sua prosa
narrativa é, no fundo, consciente e, não raro polêmico” (HC: 359) o
que faz com que na narração do cotidiano “as frases jamais (bri-
lhem) por si mesmas”.

A consciência de estar antecipando um novo público leitor,
não mais o acadêmico, mas a nova massa de leitores de jornais, faz
da literatura de Lima Barreto uma criação artística sui generis. A
necessidade dessa ruptura inicialmente temática com o regionalis-
mo realista e, depois, estilística com o modernismo está presente
em Lima Barreto.

Outro autor que examina aspectos diferentes de Lima Barreto
no contexto literário da época é Wilson Martins, no volume VI da
História da Inteligência Brasileira.  Martins contrasta a temática
de Afonso Celso e Alberto Torres com a retomada crítica dos mes-
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mos temas pelo autor de Policarpo Quaresma. A oposição da lin-
guagem intencionalmente simples de Lima Barreto e as obras
buriladíssimas de Coelho Neto, Olavo Bilac e Rui Barbosa, o culto
da forma, o apogeu do bacharelismo. Finalmente, mostra a aproxi-
mação entre o Policarpo de Lima Barreto e a biografia de Monteiro
Lobato. Mais uma vez o “objeto igual a x” volta a circular “muita
saúva e pouca saúde”.

Martins destaca o início da República e o começo do século
como momentos em que o “Problema Nacional Brasileiro” é posto
em primeiro plano, quando inúmeros autores tratam dele e surgem
tanto a visão ufanista-patriótica, quanto programas de “Organiza-
ção Nacional” desenvolvidos  no interior do contexto intelectual
bacharelesco e burocrático vigente.  A obra de Lima Barreto é a
crítica dessa ideologia tanto  quanto a vida de Monteiro Lobato é
sua realização. A conclusão de Lobato pela necessidade de se aca-
bar com o expediente de achar raízes heróicas no povo para escon-
der seus males “muita saúva e pouca saúde” leva-o a criar o anti-
herói, Jeca Tatu. A modernidade só se alcançará na medida em que
tenhamos em mente  a presença desse herói ao avesso, esse “herói
sem nenhum caráter”.  Afinal de contas o herói que vive dos mitos
e que no cotidiano é sem educação e saúde precisa ser sempre
lembrado.  “O amarelão e a opilação” são os males do Jeca Tatu.
Saúde e educação passam a ser lemas da modernidade, ou da cons-
trução da cidadania como se diz hoje.

Policarpo era um anti-herói na figura do herói e pedia um
anti-herói de verdade: “o anti-mito nacionalista já é o primeiro mani-
festo da literatura desmistificante, mas nacionalista, que passaria
para a história com o nome de modernismo” (HI: 14) “O anti-mito
era também o anti-herói,  à espera do momento em que seria trans-
formado em herói lastimável dos programas de recuperação nacio-
nal, da  extrema direita à extrema esquerda”. Em minha compreen-
são, a criação do anti-mito e a necessidade de se pensar o anti-
herói é responsável pelo pensamento sempre presente de 30 para
cá:  “Façamos a revolução antes que o povo a faça”.
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Por último, interessa destacar a obra de Zilda Cury, Um mu-
lato no reino de Jambom (MR), em que a autora situa o contexto
de produção literária de Lima Barreto e destaca aí dois aspectos: o
fatalismo e a denúncia, manifestando a  pretensão de realizar um
exame dialético da obra do escritor mulato.

Já  comentei no começo do trabalho a desnecessidade de
examinar o fatalismo e a denúncia como oposição dialética, mesmo
que o autor opere com a dialética em outras situações. De fato, a
própria autora não se sente muito à vontade para operar as duas
categorias, uma vez que, segundo ela, o próprio dizer do fatalismo já
é uma denúncia. Mas a meu ver, se examinarmos melhor em que
instância se situa o fatalismo, poderemos compreender que o que
Lima Barreto faz não é opor fatalismo a denúncia, ou que não há
essa oposição em sua obra. O que há mesmo é a denúncia do
fatalismo, dado que o fatalismo não é um estado de coisas inerente
à realidade mas a uma ideologia que pretende negar a mudança.

Ismênia e Policarpo morrem por que eles estão apegados à
realização da ideologia do fatalismo. Ricardo e Olga permanecem
por que neles reside a promessa da mudança. Se há alguma fatali-
dade na obra de Lima Barreto, é a da mudança e, tem mais, é a
mudança na direção do progresso. Quando Policarpo se alinha ao
poder para combater os rebeldes com quem a massa se identifica,
lamenta ter encontrado  a degradação do homem até o estádio pri-
mitivo de Cro-Magnon. Está aí a denúncia do fatalismo que a ideo-
logia esconde: diz do progresso e esconde o retorno à barbárie.

Em O Socialismo Brasileiro, Evaristo de Morais Filho mos-
tra como a ideologia do socialismo se desenvolveu em solo pátrio de
1890 à década de 1940. Lima Barreto comparece entre os autores
selecionados nessa antologia. Em interessante artigo posteriormen-
te publicado em Bagatela, Lima Barreto se detém na oposição en-
tre “o que se vê” e “o que se não vê”. Ele insiste que se deve
“procurar a explicação do homem que se não vê’”. (SB: 124)
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Examinada desse prisma, a obra de Lima Barreto é sim
uma denúncia do que se não vê e também a proposta de construção
do que se não vê.  Denúncia de uma realidade impregnada de ide-
ologia ufanista que serve apenas ao poder constituído e pregação
de construção de um mundo que desconhece a mudança inevitável.
Se houver lugar para alguma dialética é a que se dá entre o autor e
sua obra. Ele quer narrar e interpretar suas personagens e “procu-
rar a explicação do que se não vê”.

A hora e a vez do povo já chegou?

Conclusão

Neste artigo, destaquei a importância do Triste fim de
Policarpo Quaresma como ruptura com o academicismo
bacharelesco e a ideologia absolutista que ele abriga.  Essa obra
tem as características de manifesto sem a forma preferida dos
modernistas: marcar o lugar de vanguarda antes de iniciar a cami-
nhada. Entendo-a como um manifesto antes da letra; sublinha te-
mas, estilos e destaca os destinatários de uma nova produção literá-
ria.

Sublinhando os temas, prioriza que esses deverão ser os
que examinem criticamente os estudos sobre o Brasil, desvendando
ideologia, ordem econômica e “aspirações nacionais”.  Ao chamar
a atenção para o estilo conveniente indica que a linguagem nova
deve preferir construções despretensiosas, compreensíveis para a
maioria dos leitores e criticar constantemente o beletrismo acadê-
mico. Vinculados aos temas e estilo é preciso, ter sempre presente
o destinatário dessas obras: o leitor alfabetizado médio.  Resulta
como síntese que uma obra, em face desse novo leitor, deve ser
atual, sem preocupação com a perenidade. Cada  autor é responsá-
vel pela época em que vive,  é com ele que o leitor dialoga,  é com
ele que deve discutir e, não com as personagens que constrói. Como
sujeito da história, não cabe absolutizar o passado, mas ler os as-
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pectos ocultos do presente. É Lima Barreto que fala de Quaresma,
não Quaresma que diz de si mesmo.  Quaresma é uma construção
com marca registrada e conserva as impressões digitais de seu au-
tor e do momento que vive.

Ao examinar e denunciar o desprezo do popular e o elogio
ao primitivo, o autor mostra como a elite brasileira cuida de negar o
próprio passado, redimindo-se  da culpa de perpetuá-lo. Valorizan-
do o tupi,  após sua extinção, é possível idealizar o passado, ao invés
de desvendar no presente suas raízes.

Este trabalho  foi escrito,  em sua primeira versão, em ju-
nho de 1987. Dessa data até agora, algumas coisas mudaram; entre
elas, uma maior frequência na indicação de obras de Lima Barreto
para candidatos ao vestibular. A academia mudou, incluindo o que
antes rejeitava.

Estamos no século XXI, já se comemorou o centenário da
Abolição e da República, celebrou-se com ou sem festa os 500
anos da “Descoberta” do Brasil, início da civilização nos trópicos.

Nesses últimos 100 anos, mudaram as cidades e também o
campo, a produtividade agrícola e industrial. Mudou também o veí-
culo que anunciava uma maior comunicação com o povo ou as
“massas” ou o “povo - massa”, como queria Oliveira Viana. No
começo do século XX, o rádio e o cinema  ensaiavam os primeiros
passos, hoje domina a televisão e o mundo globalizado das redes.
Contudo, os problemas do povo ainda permanecem e são até agra-
vados. O Quaresma que quer salvar a pátria como proprietário agrí-
cola é respondido hoje pela massa dos sem terra. Os moradores
das periferias urbanas esqueceram os Ricardos que lhes mostra-
vam a viola e as modinhas pelo grito dos sem casa..

Um novo Policarpo incorporaria nesses primeiros momen-
tos de novo milênio os problemas de uma nova linguagem para as
novelas, os Gugus, Sílvios Santos, Faustões,  e Ratinhos. É ainda a
comunicação que se mostra problemática.  Apesar do discurso em
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nome do pluralismo e de defesa das minorias, a ideologia da lingua-
gem absoluta ainda invade e delimita a expressão ao designar os
atores.

Se não se acusa mais a saúva, a saúde ainda vai mal. On-
tem como hoje morria-se de fome, com ou sem seca. Os progra-
mas de alfabetização não atacam  analfabetismo e os Ricardos dei-
xam de se voltar para os corações dos outros para ameaçá-los como
Ricardões.

“Tinha havido inúmeras transformações”, afirma Barreto.
Mas, se naquela época, o autor mostrava o imobilismo conservador
das elites, hoje precisaria denunciar a falsidade do mudancismo.
Muita coisa mudou, mas muita mudança acontece apenas como
discurso feito sob medida para o “povo - massa” no marketing tal
qual revelado em Isaías Caminha:

 “Era o motim.

As vociferações da minha gazeta tinham produzido o ne-
cessário resultado. Aquele repetir diário em longos artigos solenes
de que o governo era desonesto e desejava oprimir o povo (..)tudo
isso tinha-se  encrostado nos espíritos e a irritação alastrava com a
violência de uma epidemia.

(...)

Havia a poeira de garotos e moleques; havia o vagabundo,
o desordeiro profissional, o pequeno burguês, empregado, caixeiro,
estudante; havia emissários de políticos descontentes. Todos se
misturavam, afrontavam as balas, unidos pela mesma irritação e
pelo mesmo ódio à polícia, onde uns viam o seu inimigo natural e
outros o Estado, que não dava a felicidade, a riqueza e a abundân-
cia.”  Lima Barreto. Recordações do Escrivão Isaías Caminha.
São Paulo: Editora Brasiliense, 1956P. 248-249.
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O LUNDU TATUADO NO CORPO

 Kátia Cupertino

RESUMO:

Sob o entendimento de que é no cotidiano que as pessoas
articulam sua história individual e coletiva, este artigo apresenta
parte das análises de um registro etnográfico da dança Lundu,
presente na Folia de Reis em Justinópolis, distrito localizado na região
metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A manifestação
popular através do Lundu adquire denominações variadas de acordo
com as funções, caráter e posições que ocupam nos contextos
histórico, sócio econômico e cultural em que são realizadas.  Ao
colocar em evidência algumas interpretações e significados que os
foliões de Reis dão à dança lundu tatuada em seus corpos; este
artigo destaca através do registro da memória dos saberes populares
alguns aspectos que contribuíram para que essa dança fosse aceita,
interpretada, incorporada e resignificada ao longo dos tempos.

PALAVRAS-CHAVE: Lundu; Folia de Reis, Dança.
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I. A história escrita

Sabe-se que os estudiosos apresentam diversas variantes
da palavra lundu como: Lundum, Landu, Londu ou Landum, Londum.
Segundo Mendonça citado por LIMA (1953), lundu era dança dos
negros africanos, de origem conguesa ou quimbunda, “festa que
acompanhava a colheita do campo sendo, portanto possível que se
prenda sua origem ao cafre “landu”, consequência, o que segue a
um ato”. Carneiro (1953) sugere que o vocábulo seja originário dos
povos africanos “iundus”. Para Almeida () lundu é música de canto
e dança que os negros de Angola trouxeram para o Brasil, afirmação
reforçada por Barbosa (1972) ao descrever que entre o vocabulário
de origem africana se inclui o termo lundu conceituando-o como
dança negra africana.

Porém Siqueira (1975) levanta a hipótese de ser o termo
lundum, de origem remota, criado possivelmente da corruptela de
Lugdunum, antigo nome de Leão no reino de Castela. Para ele há
uma distinção entre lundum e lundu, referindo- se ao primeiro como
dança e ao segundo como uma canção urbana atribuída aos negros
no Brasil. Para distinguir a palavra lundum dança e lundu canção o
autor comenta que foi durante os prenúncios de reivindicações sociais
relacionadas à libertação dos escravos. Siqueira afirma ainda que,
o termo lundu, no vocábulo negro, embora, equivalendo negromancia,
foi motivo para que se cogitasse da procedência congolesa na
manifestação. (...) “Houve então uma colisão cultural entre a velha
dança sacroprofana denominada lundum e aquela que andava
ilustrando o cancioneiro na forma de canção urbana que recebeu o
nome de lundu” (SIQUEIRA, 1975: 85).

Percorrendo as trilhas da origem do termo lundu, em época
medieval, Siqueira acrescenta o fato de receber a designação técnica
de ludi-magistro (maestro -ludi), a pessoa que dirigia os espetáculos
de óperas renascentistas. De acordo com sua hipótese, o termo
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teria origens no século XII, sendo este utilizado por escritores,
religiosos e reis e não de origem africana como afirmam os autores
anteriormente citados.

Diante da obra de Tinhorão, o autor sugere ser o termo
lundu derivado da palavra calundu se paganizara, passando a designar
uma “dança cultivada como simples diversão por negros nos terreiros
e por brancos e mestiços às vezes também em salas”. Para tal
afirmação, o autor se baseia em um trecho de uma ordem policial
de 1735, na Bahia, onde se ordenava ao capitão do Terço de Henrique
Dias, Manuel Gonçalves de Moura a realização de uma batida policial
a certa casa do bairro do Cabula “(...) em que se dançam lundus,
porque me consta que se usa há muito tempo naquele sítio deste
diabólico folguedo. Com toda a cautela examine a parte da casa em
que se dançam lundus” (TINHORÃO, 1974: 80). O autor constata,
neste texto, ser o termo lundu utilizado para algo ligado aos ritos de
religiosidade africana tal como deixa evidente a expressão “diabólico
folguedo” e não “apenas” a uma dança.

Destaca-se aqui,o olhar eurocêntrico às manifestações
realizadas pelos negros e pardos, ou seja, pelos grupos dominados.
Seria realmente o lundu, dançado com movimentos que
expressassem tanto “humor”, ou seria os olhos da moralidade
ocidental cristã dos colonizadores interpretando como “gaiatice” as
manifestações dançantes executadas por negros?...

Quanto à prefixação do termo lundu ou calundu, Siqueira

faz o seguinte comentário:

Conforme sabemos é adjunto dirigido por um mestre
de Ca-lundu, termo de sua realização nos domingos
e dias feriados. O nome está interpretado pelo jesuíta
numa expressão bilíngue e ao mesmo tempo
cabalística: cala-duo, isto é, o Mestre e o Demônio.
Aí, nesse calundu existiam cantos, danças,
acompanhadas com instrumentos de percussão, que
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o padre fez queimar imediatamente. (SIQUEIRA, 1975:
98)

É possível o termo Lundu ser originado de um reino tão
distante, no tempo e no espaço, trazidos pelos nossos colonizadores,
como mostra Siqueira (1975), pois várias manifestações culturais
encontradas no Brasil foram descritas pelos legítimos dominantes,
nossos colonizadores, o que provavelmente teria influenciado nas
suas denominações, tendo para isto o referencial de suas culturas,
além, é claro, do excessivo preconceito a tudo que se relacionasse
à cultura dos “povos primitivos”. Como, também, é possível ser
verdade a hipótese de ser o lundu de origem africana, como afirma
a maioria dos autores uma vez que herdamos dos negros cativos
várias palavras de seu vocabulário, além de serem eles os pratican-
tes de tal manifestação. De acordo com autor, em 1883 o nome
lundum, como termo ligado às danças e bailes do povo não tinha
mais sentido exato; fora assimilado, passara a lundu num processo
de simbiose sui generis.

Segundo Tinhorão (1974: 129), “a estilização dos diversos
movimentos do corpo nos batuques de negros estava destinada a
tornar-se a dança nacional dos brancos e pardos do Brasil – sob o
nome de Lundu-”. Nota-se aqui que, a dança lundu era dançada
por brancos e pardos, levando-se a concluir que ela foi executada
pela classe baixa em Portugal e Espanha os chamados “pés rapa-
dos.” Portanto, mesmo dançada por negros, o lundu, assemelhava-
se à dança encontrada e praticada pelos integrantes desse nível
social, o que permite levantar a hipótese do lundu ter encontrado
um terreno fértil para a sua manifestação, na medida em que era
executado durante o processo de miscigenação de culturas, ritmos
e expressões corporais ocorridas durante a colonização brasileira.

Quanto ao aspecto da dificuldade (e interesse) em se regis-
trar as manifestações dançantes nos confins do Brasil, a resistência
imposta pelas autoridades colonizadoras e pela igreja às danças dos
negros foi outro obstáculo para que se efetuasse o registro de nos-
sas coreografias, no entanto, diante de seus esforços em vão, aca-
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bou-se convencendo de que seria politicamente melhor permiti-las
evitando assim males maiores.

Segundo Tinhorão, o processo de dominação cultural “im-
posto”, se deu pelo critério determinado pelas autoridades quanto à
proibição ou não das danças pelos negros; seria o de fazer “substi-
tuir as danças supersticiosas e gentílicas por aquelas que prometes-
sem uma síntese com a música e a dança, trazidas da Europa pelas
camadas mais baixas do povo colonizador.” (TINHORÃO, 1974:
33), ou seja, um “embranqueamento” também nas formas de se
expressar gestualmente pela dança

Caracterizado no Século XVIII pelo movimento da
“umbigada” (movimento caracterizado em se dar um passo a fren-
te e jogar os quadris em direção ao outro dançarino convidando-o a
ir para o centro da roda) e, da marcação por palmas do ritmo de
estribilho sempre repetido, Tinhorão (1974) concluiu que, sua maior
originalidade era a junção desses dois elementos, acrescidos do
castanholar dos dedos com as mãos erguidas sobre a cabeça imita-
dos do fandango

Passando por um processo de adaptação e “dominação”
cultural, imposta ou não, somente com o passar dos anos foi “acei-
ta” pela cultura dominante sendo “permitida” a sua prática durante
a nossa colonização até mesmo nos salões da corte; entende-se
que o nome e a forma de se dançar o lundu brasileiro certamente se
deu com a junção de fatos culturais e étnicos propícios durante a
nossa colonização. Como encontrar a sua origem se foi criado no
meio à ebulição de tantas culturas? Nesse processo de “estilização”
e hibridização das culturas, levanta-se a hipótese de ter sido o lundu
a primeira dança “moderna” brasileira!

A necessidade, pelos negros cativos, em se expressarem
através do corpo e da musica pulsantes em suas veias, aliada à
necessidade de se fazer “permitir” dançar o lundu “adaptando-o”
aos olhos da igreja e do poder colonial, deixaram marcas nas raízes
das danças representativas da etnia negra: uma forma de resistên-
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cia à dominação cultural imposta pela classe dominante. O proces-
so de (re) criação de uma nova dança brasileira, no seu diálogo com
os conflitos, desejos e transformações da sociedade brasileira, ul-
trapassou fronteiras.

Considera-se importante colocar aqui a conclusão feita por
Tinhorão (1974: 90) ao afirmar que, o lundu, em Portugal sobrevi-
veu apenas na forma de mera lembrança, já no Brasil ocorreu o

inverso.

“Ao passo que o fado, com suas diversas formas se
apresentaria ultrapassado por volta de 1870, o lundu,
ganhava como dança, as salas da classe média, e os
salões das camadas mais altas como canção. Entre
as camadas mais baixas continuaria a sobreviver de
mistura com batuques e sambas como dança, da área
rural, e, como canção, nas cidades, sob a forma de
gênero humorístico, cultivado ao violão pelos palha-
ços de circo”.

2.O Lundu na roda do sagrado

No século XX, diferentemente do lundu dançado em outros
estados brasileiros, em Minas Gerais encontramos essa dança, pre-
dominantemente, representada nas manifestações de Folia de Reis1.
Guimarães Rosa em 1956 em “Corpo de Baile” descreve uma dan-
ça que pode ser comparada ao lundu dançado na região do Vale de

1 A Folia de Reis é uma manifestação de religiosidade popular, na qual
comemora o nascimento de Cristo, revivendo a viagem dos Três Reis no
Oriente para adorar o menino Jesus. Através de cortejos religiosos
populares peregrinam no período do Natal até o dia de Reis (seis de Janeiro)
visitando os presépios as residências da comunidade. É uma das maiores
celebrações da religiosidade popular no Brasil.
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São Francisco. Nesta descrição observa-se somente a presença de
homens dançando ao som de violas e rebecas, sem movimentos
“sensuais”, mas sim, de agilidade de sapateados, além de ser dançada
individualmente e unicamente por homens; como um desafio corpo-
ralmente improvisado, dado pelo elemento coreográfico reconheci-
do como antífona, ou seja, “pergunta e resposta”. Segundo Diniz,
na cidade de Pirapora, norte de Minas Gerais, o Lundu é dançado
com frequência.

Os passos são improvisados. Chamam esse improvi-
so de “passagem”. Os dançadores revezam entre os
participantes – homens, mulheres e crianças que can-
tam e batem palmas ao som da caixa, viola, violão,
cavaquinho, pandeiro, rebeca. Segundo ele os
pastorinhos, personagens da folia de reis, também
executam esta dança onde aparece um desafio deno-
minado “amansar o burro”: os dançadores colocam
uma garrafa de pinga no meio do salão e em torno
dela sapateiam, agacham, floreiam, com os joelhos
procuram apanhar a garrafa e continuam a dançar.
(DINIZ,1997: 37)

Diferentemente, Melo apresenta outra descrição do lundu
considerando-o como umas das danças de mais preferência do povo

São Franciscano.

Os homens se mulheres formam uma grande roda,
batendo palmas acompanham os puxadores das mo-
das de viola, no final de cada canto, um homem se
desloca para o centro da roda, no ritmo das caixas vai
sapateando,batendo palmas e rodopiando até che-
gar defronte à mulher escolhida que chama, batendo
palmas bem perto do seu rosto. A mulher entra na
dança com toda a leveza, rodopiando, com as mãos
prendendo a saia, sapateando graciosamente, sem
muita vigor. “O dançador se desdobra em graça quan-
do tenta juntar-se à mulher que o desdenha.” (MELO
1998:2)
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Segundo o mesmo autor (1998), o lundu pode ser dança-
do em suas variações coreográficas, nas Folias de Reis, de acor-
do com os tipos de passos ou marcações rítmicas do instrumento
musical da viola; reconhecidamente como o recortado, jaca, jacão,
sussa2

Gomes e Pereira citam outra variação do lundu encontrado na re-
gião central de Minas Gerais, especificamente em Santo Antônio
do Baú, durante as Folias de Reis:

O Lundu é o momento mais animado da dança da
Folia de Reis: os guardas-mores que representam
Melchior ou Baltazar realizam um alegre sapateado,
depois de terem cantado para os donos da casa. Os
movimentos do lundu são ágeis, com gestos rápidos
de abaixamento e elevação, entremeados por giros e
piruetas. O ritmo da dança é marcado pelo bastão,
com o qual o guarda-mor bate ritmicamente no chão.
Como a dança é muito rápida, o Rei Gaspar, que é o
veio, não dança o lundu. (GOMES & PEREIRA,
1993:138)

Entre tantas formas de se dançar o lundu, vê-se que não
basta “classificar ou caracterizar” um povo de acordo com a sua
região geográfica, é preciso ir além ao se propor reconhecer a sua
forma de se expressar pela dança. Ao se querer caracterizar os
traços dançantes de uma comunidade é necessário levar em consi-
deração os diálogos entre os elementos, sociais e culturais nos dife-
rentes tempos e espaços históricos. A diversidade com que o lundu
se apresentou nas diferentes localidades permite constatar a rique-
za de nossa diversidade cultural.

2. Infelizmente, essa distinção entre esses termos não foi esclarecida pelo
autor.o que nos sugere a continuação e aprofundamento dos estudos
sobre lundu em Minas Gerais
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As culturas populares direcionam as ações culturais, os
hábitos e atitudes de um determinado grupo através de sua identi-
dade cultural, colaborando para que “a teia de significados” segun-
do Clifford Geertz,  seja elaborada por fios que se cruzam, todos de
fundamental importância qualitativa e quantitativamente. Assim por
serem dinâmicas surgem novos padrões culturais, novas forma de
“ver, ler e sentir o mundo” variando de acordo com grupos sociais
sejam eles étnicos, comunitários, acadêmicos, religiosos, etc. O lundu
é uma prova dessa dinâmica. Além disso, a intencionalidade das
danças populares tradicionais em Minas Gerais é, em sua maioria,
religiosa, porém em diálogo com o profano. A lógica da religiosida-
de popular, segundo Brandão(1986:109) “ se reconstrói com os mi-
tos de origem. Dando assim, a própria legitimidade do estatuto sa-
grado das danças para o santo e, portanto, o próprio afastamento
delas de outras semelhantes, porém, profanas”  Para o autor, o
sagrado é também uma das dimensões que o político ocupa na for-
mação social .Ao “permitir” as festas e manifestações diferencia-
das de religiosidade, o sagrado cumpre o seu papel de manter a
ordem profana, preservando-se como uma forma de poder. Assim,
através da história (às vezes não contada) sabe-se que várias mani-
festações populares tradicionais foram “permitidas ou aceitas” com
o único intuito de se manter a ordem.

“Ao venerar as forças das divindades, o homem cultua e
respeita sua sociedade simbolicamente representada. Ao cultuar os
Deuses e as forças, o homem está admitindo e confirmando em si e
para os outros a experiência dos poderes protetores que forma a
sociedade”, afirma Brandão (1986:27). Nessa compreensão, em
Minas, nas Folias de Reis, ao se buscar as influências do sagrado e
do profano, depara-se com o lundu sagrado delimitando tempos e
espaços, sendo ele compreendido como o fator determinante para o
profano se manifestar ou não.

As danças populares tradicionais têm uma relação única
com a religiosidade contribuindo e interferindo na elaboração, acei-
tação e transmissão de seus movimentos, ritmos e coreografias. A
religiosidade popular nas Folias de Reis contribui para o resignificado
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dos movimentos no dançar o lundu; quer para a comunidade que a
assiste ou para os seus foliões manifestantes. Dessa maneira, faz-
se, também, necessário entender os aspectos estabelecidos entre o
sagrado e o profano ao se querer dar mais um passo em direção à
compreensão das diversas formas de lundu  transmitidos pelos foli-
ões no decorrer dos tempos.

 3. O Lundu tatuado no corpo

Devido aos rastros históricos deixados na formação da co-
munidade, supõe-se serem três fatores contribuintes, para que o
lundu se encontre presente nas Folias de Reis, especificadamente
em Justinópolis. O primeiro seria pelo fato de ter sido o município
de Ribeirão das Neves criado e “controlado” por um padre, o que,
possivelmente, a evangelização dos valores do povo da região foi
incorporada á manifestação popular cristã da Folia de Reis. O se-
gundo seria quanto à imigração de algumas dezenas de escravos
negros, durante o processo de povoamento desta região, proporcio-
nando a relação étnica da classe dominante (representada pela Igre-
ja) com os grupos étnicos negros. Com isto, a participação dos ne-
gros nas possíveis folias, deveria ter sido de certa forma, favorecida
e “aconselhável” (seja através da música, seja através da dança),
proporcionando a este grupo uma relação de congraçamento com
os demais grupos étnicos existentes na região- negros e pardos. O
terceiro seria quanto à manutenção das tradições populares religio-
sas (existentes no meio urbano) durante o processo de urbanização
do município.

A manifestação de religiosidade popular da Folia de Reis
em Justinópolis é dividida em: A chegada da Folia às casas (apre-
sentação da bandeira do lado de fora da casa e o pedido para abrir
a porta); a narração ou “Passos” diante do presépio (descrição fei-
ta pelos mascarados da peregrinação dos Três Reis em Belém); a
visita ( narração direcionada  aos membros da família ou presentes
na casa que estavam visitando); o agradecimento; as danças dos
Três Reis e, a despedida (cânticos de bênçãos e agradecimentos
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feito pelo músicos e mascarados). Todo este cortejo, desde a saída
dos grupos até a sua volta tem uma simbologia associada à peregri-
nação dos Três Reis Magos. É somente no momento final da visita
que ocorre a dança do lundu.

A “Companhia de Santos Reis” percorre algumas casas
em Justinópolis e bairros adjacentes; mantendo a tradição da pre-
sença física dos Três Reis que se apresentam com máscaras dife-
rentes, de feições bastante grosseiras e exageradas. Essas másca-
ras têm a finalidade de identificar, ao mesmo tempo em ocultar, o
indivíduo pagão que a usa, legitimando-o como mensageiro do sa-
grado. O sentido da palavra “companhia” para eles  tem um sentido
mais amplo se estendendo na relação de todo o grupo. Esse sentido
tem um caráter na identidade do grupo e não apenas para distinguir
o nome de um grupo precatório dos Santos Reis.

Na “comunidade dançante” de Justinópolis, o lundu é uma
das possibilidades de se dialogar e se relacionar com o mundo a sua
volta; uma vez que essa forma de expressão gestual se faz presen-
te, cotidianamente, durante todo o ano, pois os mesmos foliões par-
ticipam- dançando e cantando- de outras manifestações (religiosas
e profanas), com outras danças, outros ritmos, outras canções...mas
com o mesmo corpo,inteiramente, presente, como afirma Dirceu
Ferreira Sérgio, o mestre folião de Justinópolis:

A dança na Folia é tradição, prá dançar tem de saber
fazer as adorações no presépio; as viagens dos reis,
fazer as saudações da bandeira, eles se preparam
durante todo o ano. Tem folia que não dança o lundu,
que não dança o fagote, então, aqui, na nossa Folia é
tradição. E a gente continua com a tradição.
(CUPERTINO, 2003:90)

O lundu é dançado pelo Rei Belchior, o fagote pelo Baltazar
e o fagote- pra-lundu era dançado pelo Gaspar. Todas apresenta-
das individualmente através de um sapateado ou “chula”. A dife-
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rença está na complexidade dos movimentos dos pés e nos diferen-
tes ritmos das músicas, fato que demonstra o conhecimento musi-
cal e suas variações pelos mestres e dançantes. Para os foliões, a
presença destas diferentes danças se justifica por ser cada Rei de
uma etnia, cada dança representa culturas étnicas distintas, como
esclarece o Mestre Folião Dirceu Ferreira Sergio.

Porque a dança dos Três Reis? Porque, na verdade
mesmo os Reis, cada um de uma terra diferente e,
como cada um é de uma terra diferente cada um dança
de um jeito diferente. O lundu é da terra de Pérsia. O
fagote é mais tradicional da Arábia. Cada um dos três
reis é de cada um de uma terra. Assim o Gaspar é de
Sábia, o Baltazar é da Arábia, e o Belchior era de
Pérsia. (CUPERTINO,2003:96)

As danças sejam elas “lundu, fagote ou lundu- pra-fagote”
atuam como uma forma de se barganhar a esmola ou a oferenda a
ser recebida pela folia. Através delas se “doa a arte de dançar”
uma vez que, dançando mais, maior será a possibilidade de receber
um bom adjutório a ser partilhado entre os mais necessitados.

O lundu, embora presente em um ritual religioso seja repre-
sentado de forma lúdica. Seria, portanto, uma representatividade do
homo ludens? Quanto a isto se refere à maneira como os foliões
se dirigem à dança de forma lúdica, sempre com a expressão “brin-
car o lundu” ou “brincar na Folia de Reis”. Assim, a dança se apre-
senta como um jogo onde a regra é o riso e o prazer, sendo permi-
tido errar, mudar os passos, improvisar e elaborar versos humorísti-
cos a serem oferecidos aos donos da casa. Uma dança
contemporaneamente moderna... Segundo os foliões “a dança na
folia de Reis é uma forma de alegrar o dono da casa”.

Verificou-se também que, o lundu é executado somente pelo
Rei negro, o Rei Belchior. Atenta-se aqui para a duplicidade de
interpretação, já que há a valorização do negro diante do sagrado e
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das manifestações populares religiosas, sendo o Rei negro o que
executava a dança com sapateados mais complexos e mais rápidos,
portanto a “mais atrativa” para a conquista dos “adjutórios”, e é
graças a ele a manutenção da história através da memória dos foli-
ões, ou seja, a de que a dança lundu pertencia ao Rei de Pérsia
(leia-se Europa).

Uma vez entendo-se que na manifestação de Folia de Reis
os objetivos eram voltados à conversão ao Cristianismo e o congra-
çamento étnico, levantando-se a hipótese de  ter sido o grupo étnico
mouro “transformado” na presença do grupo étnico negro presente
nas Folias de Reis! Assim, negros e mouros se identificam e se
transformam em um só na relação de “submissão ao cristianismo”
por todas as etnias através da adoração ao Menino Jesus.

4. Algumas considerações (ainda não) finais

Os aspectos que contribuíram para que o lundu fosse acei-
to, assimilado, incorporado, transformado e, ainda dançado, por um
determinado grupo social, se remetem sobre as leituras (fragmen-
tadas) que se fizeram (ou não!) sobre os saberes existentes nas
culturas populares tradicionais... A manifestação popular através
da dança adquire denominações variadas de acordo com as fun-
ções, caráter e posições que ocupam nos contextos histórico, sócio
econômico e cultural em que são realizadas.

A transmissão\aprendizado da dança no contexto comuni-
tário faz parte de um todo, baseado em princípios gerais da qualida-
de expressiva. A memória do “dançar o lundu” vai além de uma
simples “apresentação coreográfica”, de acordo com o mestre fo-
lião Dirceu Ferreira Sérgio “(...) ela é uma inteira do que fazemos”.
A experiência sensório-motora do aprendido cotidianamente pelas
diferentes formas de dançar na cultura popular, transmitida de “boca
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a ouvido” entre gerações e gerações e, incorporada através da
vivência espontânea nos diferentes contextos sociais e históricos,
permite a construção de uma rede metafórica diferenciada pela

diversidade de suas expressões locais e regionais.

Para os dançarinos\brincantes, o limite entre o
profano\lúdico e o religioso se entrecruzam e dialogam. Para os
Reis da Folia, os movimentos no dançar o lundu corporificam a
devoção, o imaginário, as crenças, ritos, e, sobretudo o pertencimento
à “irmandade’, à “companhia”; assim, a composição de linguagens
corporais é enriquecida pela interpretação subjetiva e coletiva dos
diferentes elementos tatuados nos seus corpos”.
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Rugendas: Festa de Nossa Senhora do Rosário
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Formas diversas de narrar um mesmo fato

Andréia Patrícia de Souza

Por isso é que se carece

principalmente de religião, para se

desendoidecer, desdoidar.

Reza é que sara da loucura.
(João Guimarães Rosa)

Desde a infância tenho um contato estreito com a cultura
popular. Nascida em Belo Horizonte, mas vivendo em Justinópolis,
Ribeirão das Neves- cidade vizinha à capital mineira - o folclore e a
Cultura Popular  são temas que sempre atraíram minha atenção.
Como sou nascida em uma família tradicionalmente católica e que
tem uma grande devoção a Nossa Senhora do Rosário, ainda criança,
fui seduzida pelo congado. De imediato, tive uma grande paixão por
aquele povo que tem o canto e a dança como formas de rezar.
Porém, pelo fato de ser um tema extremamente abrangente e vindo
da África, tornei-me uma estudiosa de folclore e cultura africana e
afro-brasileira, os quais têm sido transformados em livro, artigos,
cursos, consultoria e palestras. Com o passar dos anos, fui me
interessando pelos vários campos do folclore e da cultura popular,
posto que, para estudar o congado é preciso estar totalmente inserida
na cultura popular. A partir daí, passei a colecionar um rico material.

Segundo William John Thoms, pseudônimo do arqueólogo
inglês Ambrose Merton, Folclore (FOLK= povo e LORE= saber)
não é passatempo e sim um estudo sério. Tal termo apareceu pela
primeira vez na Inglaterra. No Brasil, o dia do folclore foi criado em
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17/08/1965 pelo decreto 5.6747 e o primeiro folclorista foi Sílvio
Romero. Folclore, ou saber de um povo, passou a ser utilizado ao se
referir às tradições, costumes e superstições das classes populares.
 Posteriormente, o termo passou a designar toda a cultura de um
povo, dando ao folclore o status de história não escrita desse povo.

Com  o desenvolvimento da tecnologia, essas tradições
passaram a ser consideradas frutos da ignorância popular. Entre-
tanto, o estudo do folclore é fundamental de modo a caracterizar a
formação cultural de um povo e seu passado, além de detectar a
cultura popular vigente, pois o fato folclórico é influenciado por sua
época. As lendas, canções e costumes de um povo são passados de
geração a geração de forma oral. Por ser pouco documentado, vem
sofrendo, ao longo do tempo, várias transformações e adaptações.

Quando se fala de costumes, fala-se de “causos”, que nos
remetem à retórica que, segundo Aurélio Buarque de Holanda, sig-
nifica eloquência, oratória, conjunto de regras relativas à eloqüên-
cia. Do ponto de vista de Bakhtin (2004:95):

“(...) na realidade, não são palavras o que pro-
nunciamos ou escutamos, mas verdades ou men-
tiras, coisas boas ou más, importantes ou trivi-
ais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A pala-
vra está sempre carregada de um conteúdo
ou de um sentido ideológico ou vivencial. É
assim que compreendemos as palavras e somen-
te reagimos àquelas que despertam em nós res-
sonâncias ideológicas ou concernentes à vida.”

Nos vários cantos de Minas Gerais, podemos observar que
um mesmo fato é narrado de forma variada, seja por caboclos,
matutos ou acadêmicos e teóricos. Tomaremos como exemplo a
aparição de Nossa Senhora do Rosário, segundo alguns informan-
tes, deixando claro que a transcrição foi fiel à gravação, o que im-
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plica em palavras escritas no linguajar popular e a fala muitas vezes
truncada.

Na localidade de “Araras”, entre as cidades mineiras de
São João Evangelista e São Pedro de Suaçuí, no Vale do Rio Doce,
“Sô” Joaquim nos narra uma história interessante:

“Entonces, Nossa Senhora do Rosário apareceu...(...)
o senhor pegava aqueles instrumentos mais interes-
santes que tinha... ia lá, rezava, cantava...trazia ela
pra igreja. Quando era no outro dia, ela amanhecia no
mesmo lugar...tava embromando... eles num sabia. Ai
os pretos, os negros falou com os senhores deles, se
eles deixasse que eles fazem um jeito que...  (eles
falavam faltando, porque ele não eram brasileiros,
mas nesse tempo ele tinham vindo lá da África... eles
eram da África). Eles pegaram... arrumaram um trem
parecendo um pandeiro, de bater, mas tudo escondi-
do do senhor,  mas falou com o senhor que se eles
deixasse que ia lá buscar a Senhora do Rosário e por
na igreja. Ai os negros combinou com os outros co-
lega dele de outros fazendeiros, acabou de arrumar
as violas, arrumou os pandeiros, arrumou tudo. E
ninguém sabia o que eles iam fazer não. (...) Os povo
acompanhou eles. Chegou lá eles dançou a marujada,
cantou e foi indo, foi indo,foi indo (...) Aquilo é mis-
tério e milagre.... (...) Nesse dia os negros dançou a
marujada, e cantou e festejou mesmo e foi indo, foi
indo, quando ela saiu, saiu com o jardim todo.... ai
eles aproveitaram e fizeram uma meia lua... e foi le-
vando ela até a porta da igreja.... Vocês não vê falar
na festa de Nossa Senhora do Rosário ali no São
João? é bonito demais, eu já assisti . Quando passa-
va tudo eu vinha embora.É mês de maio e o mês de
maio que é o mês de Maria, (...) Ai os senhores deles
falou agora você tem três dias de alforria.... pra feste-
jar ela, eles dançou três dias, na porta da igreja, saía
da porta da igreja dava uma volta na rua, voltava na
porta da igreja. Ai quando passou os três dias, eles
pararam e foram trabalhar. (...) ficou sendo a festa de
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Nossa Senhora do Rosário.. Dizia um colega nosso,
ativo que não acabava mais, que o mês de Maio é
sagrado... ele caprichava mesmo com a devoção, agra-
decendo. O avô dele festejava  Nossa Senhora  Ro-
sário, era até com marujada também,.. e dia de Sába-
do e Sexta-feira ele não comia carne, o negro tinha
um capricho com a religião, a fé em Nossa Senhora,
ele caprichava mesmo, todo dia três ( 13 ? ) de maio,
e festejava Nossa Senhora do Rosário, direto no tempo
do mês de Maio. (...)

O mesmo fato é narrado pelo ex- Capitão-mor da Irmandade
Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis, José do Nascimento de
forma semelhante.

“(...) a notícia corria de fazenda em fazenda; havia
uma moça muito bonita  em alto mar, nas águas do
mar .Os negros pediram o senhor para poder visitar
essa moça . Era negado por todos os senhores de
engenho, porque os negros não tinham o direito de
ter uma imagem só para eles .Aí foi indo eles liberaram
os negros para ver essa moça que estava no meio do
mar . Então eles pegaram e resolveram armar os
instrumentos . O instrumento mais fácil que eles
podiam fazer naquela época, da noite pr’o dia era o
tambor. Eles acabaram de ocar uns paus que já tavam
cortado por lá , amarraram o couro de  tamanduá com
cipó de São João e fizeram três tambores , que chama
Santana, Grima e Crivo . O outro instrumento foi o
guaiá – aquele balainho ... Bão. Então eles foram lá
para beira do mar , cantaram lá os canto deles , e tudo
. Então ela veio vindo devagarim , devagarim  e quando
chegou na beira do mar ela ofereceu prá eles o Rosário.
Ela tava com ele. Então eles recebeu, ficou muito
agradecido, viu? Eles não conhecia o rosário, mas
depois pela intuição que ela mesma deu prá eles, eles
foi sabendo e aprendendo a rezar o Rosário, mas na
linguage deles. (...)

Então eles agradeceram a ela e tudo ... quando eles
quis tirá ela da água, o senhor de engenho tava vendo
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tudo lá do alto , vigiando eles prá ver se era verdade
ou mentira daqueles nêgos  Então ele chegou e
esparramou os nêgos, porque eles num queriam que
os nêgos tivesse aquele privilégio de tirar Nossa
Senhora da água, não . Então o patrão foi com banda
de música e tudo, flores e tudo para tirar ela . Ela foi
se afastando aos pouquinhos e voltou para o meio
da água. No outro dia foi tudo a mesma coisa: o
Candombe dançou e cantou para ela , ela veio vindo
e sentou no tambor maior e foi com eles pro altarzinho
que eles construiu para ela” .

Em Contagem, na Comunidade do Arturos, os

pesquisadores Gomes & Pereira(2000:285,286) nos narram a

aparição de Nossa Senhora de uma forma bem semelhante:

“Ninguém tinha liberdade , que era tempo de
escravidão . O povo era só trabaiá. Então Nossa
Senhora apareceu, lá nas água. Os rico foi prá
tirá ela, com banda de música e tal; ela num
quis. Quando o padre foi celebrá missa , falano
palavra , ela só mexeu um muncadim mas parô.
Porque Nossa Senhora num queria luxo [ ... ]

Os nego pegaro seus tambô, que era um
par de três tambô e foi . Chegaro lá, fizero oratore
de sapé, pusero arco de bambu enfeitado pra ela
passá e foro bateno os tambô, cantano, dançano
para ela . Ela deu um passo. Parô . Eles tornô a
cantá, cantano demais , ela vei vino devagarzim ,
até que chegô na berada. Parô outra vez. Eles
cantano , cantano [ ... ]
Então ficô seno o tambô sagrado, o candome .
É ele tirô ela . Num tambô ela vei sentada, igual
andô. É Santana . Por isso nós começa o
Candome assim:
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Eh , tamborete sagrado

Com licença, auê !

Por isso é que nós bate o Candombe , brincando
, igual desafio . Porque o branco desafia o negro
e parece que ele ganha . Mas ganha é cá os
nego véio. Igual com Nossa Senhora ... quem
ganhô?” – Geraldo Artur Camilo, patriarca da
Comunidade Negra dos Arturos – Contagem M.
G . (Gomes & Pereira – Negras Raízes Mi-
neiras : Os Arturos . pág.285/286)

Já Frei Chico Van der Poel ofm(2004: 21) nos escreve
que:

“(...)Muitos dizem que Nossa Senhora apare-
ceu no Brasil, poucos dizem que foi na África.
Os congadeiros contam que os brancos, donos
de escravos, não conseguiram tirar ela do
lugar; o candombe ( ou o Moçambique)
pelejou e conseguiu. Ela ficou com os negros e
aceitou-os como eram: pobres, escravos
sofridos, com seus reinados e tambores.(...).
Todos colocam a experiência religiosa deste
aparecimento à origem do congado (...).”

Concluímos, com isso, que a temática, a essência , é a
mesma em todas as narrações, sejam elas orais ou escritas.
Desde o filósofo grego Aristóteles, que no Livro III da Retórica
analisava o estilo e a composição do discurso até teóricos mais
recentes, a linguagem, principalmente a oral, exerce um grande
poder sobre o homem.

Segundo Marcuschi  (2001:36):
“A oralidade jamais desaparecerá e

sempre será, ao lado da escrita, o grande
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meio de expressão e de atividade comunica-
tiva. A oralidade enquanto prática social é
inerente ao ser humano e não será substituí-
da por nenhuma outra tecnologia(...)”

Isso nos prova que a oralidade, um campo interessante de
estudo para a linguística , é uma forma de comunicação extrema-
mente rica, com suas características próprias. Como a língua
muda o tempo inteiro, palavras irão se perder ao longo do tempo e
muitos neologismos surgirão, o que justifica sempre a necessidade
de se registrar relatos orais, para que haja um acompanhamento
da evolução da língua.
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Maracatu cearense: entre
ancestralidades e apelos Contemporâneos.

José Clerton de Oliveira Martins1

Resumo

Este trabalho nasce do intento de entender, via explicação do sujeito
brincante do maracatu do Ceará, como ele se diz ter “transformado-
se” em brincante de maracatu. Também era interesse, buscar relatos
de como estes explicam a dança demarcada em seu corpo.
Sobretudo nestes tempos que os colocam entre os pertencimentos
de ser o que são e os apelos de uma contemporaneidade que se
revela complexa por suas características tais como hiperconsumista,
apressada, líquida e afetada fortemente, pelos apelos da imagem do
espetáculo calçada no luxo expresso em excesso. Para isso, buscpi-
se métodos que favorecessem o conhecimento do lócus onde se
insere o brincante e assim privilegiar seu discurso na forma de explicar
para se entender a manifestação da qual é portador. Desta forma,
tomamos a etnografia na perspectiva de Baztan (1993) para coleta
de dados, apoiada na entrevista narrativa com uso de registro em
foto e vídeo, com análise dos dados a partir dos direcionamentos
pelas práticas discursivas na perspectiva de Spink(2010).  Ao final
do estudo infere-se que o maracatu cearense segue os apelos do
meio consumista que transforma tradição em consumo, mas na
atuação impregnada de pertencimentos, permite a realização e
expressão mais original de seus brincantes.

Palavras- chave – maracatu cearense; brincante, tradição;
carnaval.
1 Doutor em psicología pela Universitat de Barcelona(España). Pós-doutorado
CAPES 2005-2006  realizado na Universidad de Deusto ( España), no seu
Instituto de Estudos do Ócio. Professor Efetivo da Universidade de Fortaleza,
no seu Programa de Pós-Graduação em Psicologia. A pesquisa que deu origem a
este texto foi amparada pelo edital das Artes de 2010 do Governo do Ceará/
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.
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Introdução

Este relato de pesquisa nasce do intento de entender,
via explicação do sujeito brincante do maracatu do Ceará, como ele
se diz ter “transformado-se” em brincante de maracatu. Também
era interesse, buscar relatos de como estes explicam a dança
demarcada em seu corpo. Sobretudo nestes tempos que os colo-
cam entre os pertencimentos de ser o que são, e os apelos de uma
contemporaneidade que se revela complexa por suas característi-
cas tais como hiperconsumista, apressada, líquida. Para isso, bus-
cou-se métodos que favorecessem o conhecimento do lócus onde
se insere o brincante e assim privilegiar seu discurso na forma de
explicar para se entender a manifestação da qual é portador. Desta
forma optei pela etnografia na perspectiva de Baztan (1993) para
coleta de dados, apoiada na entrevista narrativa com uso de regis-
tro em foto e vídeo, com análise dos dados a partir dos
direcionamentos pelas práticas discursivas na perspectiva de
Spink(2010).  Do estudo apresenta-se ao final dados que expres-
sam a representação do maracatu para seus brincantes, assim como
aspectos da expressão em Fortaleza-CE.

O trabalho que ora relatamos, se apresenta dividido
em partes onde no primeiro momento temos no item número 1, situ-
amos o Maracatu de Fortaleza, seus lugares e sujeitos, no item nú-
mero 2, os brincantes sujeitos desta pesquisa, no item de número 3,
a partir de entrevista com pesquisadores que também se tornaram
brincantes ou, interagem em seus labores com estes personagens,
falamos com sobre o  “elaborar-se”  brincante de Maracatu em
Fortaleza/Ceará. Explora-se no texto a condição de brincante fren-
te a gestão descaracterizadora do carnaval de rua da cidade, que
institui regras, delimita espaços e organiza o carnaval das tradições
sob uma lógica do carnaval espetacularizado dos grande patrocina-
dores, e o enfrentamento dos brincantes a esta condição. Por ulti-
mo apresentamos as considerações finais sobre o estudo, as fontes
orais utilizadas, as referências.
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Neste estudo, compreende-se que perspectiva do
brincante/sujeito da expressão, ou o que o povo sabe sobre si se e
sobre suas elaborações é onde reside o verdadeiro sentido da
expressão.

1- O Maracatu de Fortaleza: seus lugares
e sujeitos.

O que é Maracatu, no Ceará, na cidade de Fortaleza?

Ao buscarmos respostas na produção recente vamos encontrar
repostas como por exemplo, tratar-se de uma importação do Recife/
PE, ou ainda como algo desconhecido no processo historico
cearense, atrelando à manifestação pouca significação para âmbito
local. Tais falácias se reverberam a partir das vozes que acreditam
no discurso que diz que no Ceará “quase não existe influência negra
em sua cultura”, revelando certo desconhecimento da elaboração
social deste rincão brasileiro, tão negro quanto qualquer outro do
nordeste.

 Em “ Vamos maracatucá!” um estudo sobre os maracatus de
Fortaleza, dissertação de mestrado da UFPE, de Ana Claudia
Rodrigues da Silva (2004) encontramos que ,

O maracatu cearense é uma tradição
cultural que representa um cortejo real em
homenagem aos reis africanos. É uma
manifestação que engloba dança, música e
teatro, os maracatus desfilam no carnaval
de rua de Fortaleza com grande imponência.
Fazendo parte do cortejo, vamos encontrar
as figuras ou personagens compondo o
enredo do maracatu. Esses personagens
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ficam distribuídos em cordões ou alas
(2004:53).

Na possibilidade apresentada acima, observa-se a conside-
ração da manifestação tomada como manifestação cultural e sua
alusão aos Reis da África. Tratando-se assim de relação de mais
aprofundamento e de uma manifestação que se apresenta cheia de
símbolos e representação, revelando sua importância para a cidade
de Fortaleza.

Estas são apenas duas possibilidades de respostas que pode-
mos encontrar caso resolvemos buscar na produção bibliográfica,
informações sobre a expressão maracatu cearense. No estudo de
Silva (2004) encontramos forte material que nos leva a questionar o
que é mesmo essa manifestação que nos aparece na prática cotidi-
ana da cidade tão sedutora, tão perto e atraente ao Fortalezense
que o leva a amontoar-se para ficar mais perto e poder observar
melhor as performances no carnaval de rua de Fortaleza.

Ao mesmo tempo que ela é sedutora, também amedronta
por sua forma de se apresentar. Será por que convoca algo de nos-
sa natureza simbólica, de nosso imaginário sempre ligado a mistéri-
os, tristeza, forças, melancolia, revolta, um grito preso, algo que nos
é, mas desconhecemos? Algo que está em nós, mas não chegamos
a elaborar? Será por que apesar de tudo que sua forma apresenta:
é do povão, é de uma estética pouco convencional/vista no cotidia-
no da Fortaleza branca, ou vem de uma beleza não elaborada ainda
em nossas vistas, mas por isso mesmo, é bela, nos seduz, envolve e
nos leva a nos mover no seu ritmo lento, na sua postura voltada ao
mesmo tempo para a terra e para o céu, mas principalmente para
dentro?

Será por que em suas loas/macumbas revelam um mundo
encantado, cheio de beleza, luta, fartura, movimento de um povo de
longe e ao mesmo tempo de tão perto, que chega a nos levar a
questionar se esse povo não nos povoa e nesse momento consegui-
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mos identificar um registro territorializado em nós mesmos? Muitos
dos observadores vociferam: que adoram, ficam amedrontados, hip-
notizados, são tomados, quando dão por si “estão balançando em
sua cadência, sentem medo, prazer, sensualidade, algo mexe por
dentro e ferve o rosto, as vezes lágrimas saltam aos olhos e nem se
sabe por que.

São muitas as manifestações de quem assiste e de quem
brinca, mas o fato é que qualquer que seja a resposta encontrada
nas pesquisas, elas não respondem a todas as questões postas aqui
e assim a saída foi descobrir nos brincantes de dentro do maracatu
as justificativas segundo eles mesmos possíveis, dessa manifesta-
ção ser o que é e como é. As respostas para as perguntas postas
neste estudo são de natureza da compreensão, do entendimento a
partir das subjetivações e daí a opção etnográfica, pois o maracatu
que busco descobrir não é apenas aquele que desfila no carnaval,
mas aquele que está nas pessoas que o realizam e fazem dele ser o
que é, e por elas é justificado como sendo seu.

Nesta possibilidade os lugares podem ser muitos, as diver-
sas ruas de vários bairros simples e periféricos da Cidade como o
Mucuripe do Seu Cícero e de sua familia, sujeitos desta pesquisa.
Pode ser também o Centro na direção da Barra do Ceará, nas vilas
de casas simples entre a Rua São Paulo e a Guilherme Rocha, num
quarteirão labirinto de Zé Rainha da atualidade, onde ainda povoam
memórias de sua majestade, o Zé. Ou ainda o Pirambu excluído do
senhor Raimundo Baliza e seus filhos.

São as várias Fortalezas dos brincantes espalhados pelas
ruas, com suas histórias que revelam os Maracatus de suas subjeti-
vidades.

Cada brincante vive, com sua família, nem sempre a de
sangue, mas a de opção pelas sabedorias elaboradas na existência.
Todas as identidades e histórias se confluem para um Maracatu,
resultado prático de seus feitos do ano inteiro, que existe com/em
cada brincante e deságua no desfile vitrine de si e dos outros para
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favorecer imaginários onde todos que fazemos a cidade estamos
contidos.

O Maracatu sugere existir como produto de identidades e
expressões múltiplas que habitam em cada brincante. O desfile no
Carnaval é o encontro, o ápice do trabalho de vida de cada um, dos
muitos bordados, recortes, aplicações nas indumentárias e nas vi-
das desses sujeitos da tradição maracatu.

Não posso deixar de falar que a tradição tal como expressa
no desfile, também revela os entrecruzamentos de muitas existên-
cias, que ao som da batida lenta cadenciada, revelam a majestade e
a elegância contidas em cada verdade existencial. Estas significam
expressar apenas o que se tem e o que se é, como na máxima grega
que aponta que o homem nasce para cumprir seu caminho de herói
e apenas assim será justo, nobre e belo, buscando sua missão de
existir a partir de si mesmo, reconhecendo seus talentos mais ine-
rentes.

   2 – Os brincantes sujeitos desta pesquisa

 Ante de apresentar os brincantes sujeitos desta pesquisa, é
necessário explicar o processo de escolhê-los de forma intencional.
A ideia foi trazer a fala de sujeitos/brincantes com tempo de vida e
experiência na manifestação que pudesse sugerir uma fala “autên-
tica” da expressão validada pela experiência e envolvimento subje-
tivo, pela troca nas interações ao longo da vida. Assim, os brincantes
deste item, foram indicados por integrantes de maracatus da cida-
de, não importando qual a agremiação, mas o tempo de vida, o tem-
po na tradição, o reconhecimento de sua atuação cênica no
maracatu, sua importância para a história do maracatu na cidade.
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Assim, os  aqui entrevistados estão numa faixa etária de
mais de 50 anos de idade e com mais de 35 anos envolvidos com a
tradição Maracatu, tendo atuado em diversas agremiações em vá-
rios “personagens”, com atividade pessoal de  reconhecimento pe-
los demais do grupo, reveladores de sabedoria, desenvoltura por
sua representação no grupo de referência, além de reconhecimento
no grupo e na comunidade que expressa a tradição como sua mar-
ca. Tais critérios, nos indicaram a convidá-los para integrarem os
brincantes ouvidos para esta pesquisa.

Eles foram contatados em seu local de ensaio, devidamen-
te autorizados pela agremiação e é claro, por eles. As entrevistas
foram agendadas por eles em suas casas, nos seus bairros, da for-
ma como melhor fosse para seu conforto. Foi-lhes assegurado o
bem-estar durante a entrevista, só gravou-se o autorizado e de inte-
resse à pesquisa. Como critério ético no processo, lhes foi garanti-
do a inexistência de riscos de qualquer natureza durante a observa-
ção e entrevista. A eles foi solicitado um termo de consentimento
livre esclarecido para entrevista, colocando-os a par dos objetivos
da pesquisa, assim como um termo de cessão de imagem devido ao
vídeo e as fotos.

A seguir iniciamos com a apresentação e exploração das
entrevistas com os brincantes do maracatu de Fortaleza.

2.1 –  Seu Cícero – quando eu entro esqueço quem sou.

Cícero Anastácio entrevistado em 21.01.2011, às 16 horas
em sua casa, na Rua São Luis do Curu, no Bairro Mucuripe em
Fortaleza-CE. Nasceu em 27 de julho de 1933,  na Vila Dom Mau-
rício, em Quixada. Foi Portuário, está aposentado. Participou de
vários maracatus de Fortaleza. Começou a desfilar no Maracatu
Rancho Alegre em 1964. Portanto 47 anos de vivências na tradi-
ção. Desfilou pelo Rei de Paus, Vozes da Africa, Az de Ouro, Baobá,
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Rei dos Palmares. Já fez de tudo no maracatu, já foi Balaieiro,
Príncipe, Baiana e hoje integra a Corte do Rei de Paus, sendo uma
de suas Princesas. No seu dia-a-dia gosta de costurar e bordar as
próprias fantasias e a de seus indicados(pessoas que inicia na
manifestação). Confessa ter passado por “muita coisa nesta vida”,
mas diz que seu esporte preferido é o maracatu onde destaca como
importante o aprendizado de vida, o envolvimento de sua família, o
reconhecimento do grupo, os aplausos e a confiança nas pessoas.

A seguir ressalto aspectos da entrevista de “Seu Cícero”
que me encaminham a identificar sua elaboração como brincante,
sujeito de sua história que se insere na história do Maracatu da
cidade. Ao responder sobre o que sente no corpo ao desfilar no
cortejo seu Cícero responde,

Eu sinto tudo de bom, eu sinto que eu não tou
só. Tem a pessoa que me acompanha, que está
do meu lado, eu sinto tudo isso, pode ser que
seja impressão também ou, porque às vezes a
pessoa vê coisa sem haver, né? Pode ser meu
caso também, mas eu lá, desfilando, sou
tudo...(Sic)

             No desfile ressalta que não se sente só, e conscientemen-
te ao referir-se ao seu movimento ressalta que só tenta passar “coisa
boa, gosta muito do aplauso mas se for vaiado sente o mesmo que
se for aplaudido, pois aquele momento é único assim, vale a pena
ressaltar o positivo.

              Seu Cícero não frequentou o maracatu para aprender a
dançar, ressalta que sua crença, a umbanda, apresenta elementos
semelhantes em movimentos e batidas e no maracatu sente uma
energia semelhante que o leva a se conectar com o todo que envol-
ve a manifestação e isso o faz  afirmar que sente “tudo de bom, que



135

não está só, mas durante o desfile todo paramentado, desfilando ele
afirma “ sou tudo”,

 Sinto Alegria. Teria vontade de dançar num
canto. Como esse ano, com essa idade eu fiz
parte da corte e fui mais forte que muito jovem.
É por isso que, eu acho que eu tenho qualquer
coisa diferente. Sinto, mas não sei explicar. Mas,
é coisa boa, nada de ruim...(sic)

2.2 – Zé Rainha – Não deixem o maracatu morrer

                José Ferreira de Arruda – O Zé Rainha. Foi entrevis-
tado em 24.01.2011 em sua residência, as 14:00 h. Nasceu em
Lavras da Mangabeira. Foi Auxiliar de Emfermagem e Auxiliar
de Cozinha, sempre trabalhou. Começou a brincar no carnaval no
bloco Meninas da Lua, no ano seguinte, em 1962 iniciou no
maracatu Az de Ouro, portanto resguarda em sua história mais de
49 anos de vivência em maracatu. Hoje se identificava como
integrante dos dois maracatus: Az de Ouro e Rei de Paus.

               Zé Rainha veio para Fortaleza criança. Afirma que sem-
pre gostou de maracatu e que este “entrou na sua vida” de forma
muito marcante. Em um dado momento Zé Rainha se coloca como
brincante e revela que para sua dança não pensa em nada, que
deixa fluir no batuque e ai a coisa sai na hora,

 Eu não penso, eu não penso, eu faço
na hora. É uma coisa que, é feita na
hora......sempre o Zé Rainha, saía em
qualquer Maracatu. Ou com ritmo ou sem
ritmo. Ao ouvir o maracatu sinto... uma
coisa boa no coração, aquela coisa boa
no coração. Sinto tudo na minha vida.
É tanto que eu só gosto do ritmo do Rei
de Paus, porque é o único Maracatu,
que está, e o Az de Ouro, ás vezes, que
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tá continuando com aquele ritmo mara-
vilhoso que é o Maracatu. Me sinto
bem!!! Me sinto uma maravilha. Eu sinto
que eu tou no céu. Tá no céu, é como se
eu tivesse no Maracatu.... O movimento
da rainha, eu aprendi por si mesmo. Por
si mesmo. Prestando atenção, como era
que a rainha fazia, como era que levan-
tava os pés, como era tudo, tudo, tudo.
Eu ia prestando atenção a rainha mais
antiga, que era Zé Braz e ia aprenden-
do. Pisava como ele. É tanto que o povo
me achava....eu tenho as fotos, que pa-
rece com ele. Sic.

Na sua mensagem final Zé diz,

              Peço só que não deixem o Maracatu
morrer.Não deixem!!!!(chora)...Sic

Ao término da entrevista com o Zé Rainha, os pensa-
mentos eram muitos. Qual o sentido de se organizar a tradição num
cortejo regido por normas, regras, tabus, preconceitos, o que pode o
que não pode? Será isso benéfico para a brincadeira? A fala de sua
Majestade Zé Rainha nos enche de preocupações. Nela sentimos
os efeitos dos apelos  contemporâneos  na ancestralidade que vem
da natureza do brincante, ele sente o tambor e a batida toca seu
coração. O desejo é de explodir em sua performance original, de
dentro, em sentimento de estar no céu, mas deve  controlar os ges-
tos , pois está sendo julgado por sua comunicação, sabe-se lá o que
se passa pela crítica ao julgar o que apenas conhece “de fora”.
Logo após o carnaval, sua majestade Zé Rainha nos deixou, foi
brilhar em outros blocos, espero que em um céu  julgamentos de
sua performance majestosa. Que um cortejo de anjos de cara preta
possam ter saudado você, grande Zé....e que suas dores estejam
amenizadas.
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2.3 – Raimundo Baliza – Quero passar a baliza para o meu
caçula

Raimundo Soares Braga – o Raimundo Baliza – Entrevis-
tado em 25. 01.2011 em sua casa. Nasceu em 03.02.1955 em For-
taleza/CE. É  Ferreiro e Armador, iniciou sua formação de brincante
aos 9 anos de idade no Leão Coroado. Brincou Bumba –meu- boi,
Dança Gafieira e adora forró, só no Rei de Paus tem 41 anos de
brincadeira.

Se eu brincar esse ano, e não acontecer nada
comigo, vou completar 41 anos. Comecei em 70
no Rei de Paus. Eu procurei muito, batalhei e
achei onde era, onde ensaiava, que  realmente
era no Passeio Público, foi o primeiro ensaio.
Eu era tão brabo quando vivia no mar, eu pes-
cava. Eu não conhecia o que era um Passeio
Público, mode eu achar foi muito difícil. Mas
achei e o primeiro ensaio foi lá...Eu pesquei e
botei jangada. Aí foi que veio a profissão de
negócio de construção. Eu viajei muito aí apren-
di a profissão de ferreiro. Sic

Seu Raimundo Baliza iniciou na brincadeira observando o
corso no ombro da mãe. Observava os maracatus e sua mãe dese-
java ver o filho, um dia  como figurante no desfile. O desejo da mãe
perseguiu o filho e este resolveu ser brincante.

O Baliza, Raimundo, nos dá um banho sobre ser e elaborar-
se brincante. Sua fala revela o desejo da mãe assumido pela crian-
ça, realizado no hoje do brincante baliza. Um dia a mãe disse “um
dia quero ver o meu filho como um desses aí”....e a vontade se
fez... muito mais pela realização que o menino hoje homem sente
em ser o que é, o Baliza nota 10, que aprendeu desde menino nos
ensinamento dos mais velhos da família comunal, comadres e com-
padres, mestres falecidos e vivos que o acompanham em seus arre-
pios de emoção, de ancestralidade reconhecida e assumida, pela
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presença dos mortos e vivos na sua entrada encantadora no cortejo
cheio de memórias presentes e passadas, deixando flui muito mais
sua brincadeira cambaleante, sem se importar muito com os apelos
do imposto pelo julgamento da crítica. Jeito e fala de um Brincante
comprometido com seus sentimentos revelados em sua expressão
nota 10, pelo povo, por ele e pelos seus,  é o que o grande baliza faz
em seu desfile majestoso, contorcido, gracioso, por dentro e por
fora.,

3 – O “elaborar-se”  brincante de Maracatu em
Fortaleza/Ceará

Neste item, busca-se entender como se elabora o brincante
de maracatu a partir de relatos de duas expectativas de experiên-
cia: a de um brincante que se tornou  maracatuzeiro ( refere-se
a alguém que dirige um maracatu)  e de um observador que
aprofundou estudos  e se tornou pesquisador de temas da
afrobrasilidade.

Ambos apontam para a diversidade do maracatu
cearense, frente os apelos do que a contemporaneidade sugere,
mas sem nunca perder de vista que a tradição arrasta, pois ela
está contida num lugar que não é delimitado, segundo dizia o
Mestre Juca do Balaio, segundo Paulo Tadeu neste estudo, “ não
se preocupe, quando o bumbo toca o povo vai
aparecendo”!!!Revelando que o  som do tambor faz tocar o
coração e convoca o que está dentro para o dançar cadente,
sentido, despertando uma ancestralidade que liga, que está dentro,
e apenas o som do tambor liberta e arrasta  um cortejo de beleza
e cadência.

3.1 – O maracatuzeiro Francisco José Barbosa da
Silva (O Bebeto) –

Francisco José Barbosa da Silva, é brincante desde os 7
anos de idade e é o atual presidente do Maracatu Rei de Paus. Filho
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de Geraldo Barbosa, que no início não gostava de maracatu, mas
foi arrastado pela tradição e de Dona Nazira, a grande mãe da
família comunal do Rei de Paus. Ele nasceu dentro do Maracatu. A
pergunta inicial para o “ Bebeto” foi como ele se tornou um
Maracatuzeiro?

 (risos) Para mim, é uma grande honra, é um
prazer, porque na minha vida, desde criança,
eu via na minha casa, lá na Gonçalves Ledo,
porque o Maracatu, ele começou aqui na Padre
Antonino, mas quando o meu pai casou com mi-
nha mãe, ele foi morar na Rua Gonçalves Ledo,
e o Maracatu se transferiu pra lá. Então todos
os dias da minha vida eu via, eu aprendi, convi-
vendo diariamente com o Maracatu, e hoje eu
sou o presidente, sou um maracatuzeiro, tenho
o conhecimento que adquiri de meu pai e com
muitas outras pessoas também que contribuíram
para o Maracatu Rei de Paus, e hoje eu tenho a
preocupação, a função e a responsabilidade de
perpetuar esse Maracatu e a nossa cultura. Sem-
pre, a gente via, quando os mais adultos esta-
vam fazendo, ensaiando, a gente criança, a gen-
te começava a observar aqueles movimentos, as
macumbas que eram cantadas e as pessoas, os
relacionamentos. E, isso eu fui adquirindo, a
convivência também, no meio quando criança e
passei isso para os meus amigos de infância.....
Então, esses conhecimentos, de ser
maracatuzeiro, aprendidos, na vivência, do dia
a dia, a gente aprendendo a colocar um coro no
tambor, fazer a tinta do Maracatu, a desenhar
uma fantasia de índio, a compor uma macumba
de Maracatu, tudo eu aprendi com o meu pai e
com aquelas pessoas que colaboravam com ele,
como o finado José Rebouças, né ? Chico Ariacó,
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Sebastião, finado José Braz, essas pessoas, que
contribuíram para o meu conhecimento sobre
Maracatu. E, tendo a orientação de meu pai, o
seu Geraldo Barbosa da Silva, que ele sempre
dizia: “Meu filho o caminho é por aqui. Se você
quer ter uma organização e dar continuidade a
isso aqui”, ele sempre  dizia: “Maracatu, é difí-
cil”, mas nós conseguimos atrelar a família e o
Maracatu e fazer da nossa família, né? Uma
extensão para o Maracatu e o Maracatu para a
nossa família.

Na fala do “Bebeto” está contida o que faz uma comu-
nidade ser “Maracatu”, a família comunal que cuida de todos, ensi-
na os rumos, mostra o porquê do valor de ser o que é e sentir-se
integrado, integrando-se, aprendendo, desde o confeccionar instru-
mentos, a pesquisar loas. Bebeto, revela o crescer na família
maracatu, aprender desde pequeno detalhes que interferem na
performance, reconhecer talentos natos, desenvolver habilidades,
reconhecer a ancestralidade que une e o critério externo que dimi-
nui pois interfere negativamente na brincadeira.

Considerações finais

Diante das perspectivas postas para este estudo e fren-
te os processos vivenciados entre observações de brincantes, suas
falas, a visitação a seus locais de ensaio e seus lugares de existên-
cia muito tenho a considerar. No entanto, antes de qualquer coisa,
pauto-me no objetivo maior do trabalho que é situar o corpo brincante
do maracatu entre os pertencimentos ancestrais e os apelos da
contemporaneidade.

Segundo os brincantes, sujeitos entrevistados para esta
investigação a brincadeira é sua vida. Está marcada em seus cor-
pos como expressão de si, reflexo do papel que representam na
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comunidade maracatu da qual se integram e se sentem pertencen-
te. Fazem parte e representam um clã, por ela é reconhecido e
respeito. Buscam deixar a herança para os seus entes queridos,
como por exemplo, filhos naturais ou filhos escolhidos, ou enviados
por “Deus” para ajudar-lhes em sua missão de vida. A ancestralidade
refere-se a algo que se sente expresso como emoções que vincula-
dos a uma dimensão sagrada, surgem a partir do rufar das
instrumentações e despertam espíritos, guias, energias, expressos
em arrepios, sentimentos bem subjetivos que os fazem fluir, num
cortejo de beleza, molejo, ginga, sensualidade, nobreza e fazem sur-
gir a tradição, cada vez mais viva em si e fora de si, no grupo, com
os demais, numa comunhão que expressa o seu clã de pertencimento.

                    Nos apelos da ancestralidade estão registrados nos
discursos aqui transcritos,  os limites postos pela espetacularização
descomprometida, focada no teatro ensaiado fora da dimensão an-
cestral. O toque é apenas uma batida instrumental, não toca nada,
apenas o que está fora do evento. São regras de fora para dentro
que minimizam o que de verdade dá sentido à manifestação. Dan-
çar maracatu, significa expressar-se com o corpo total que é alma,
músculo, histórias, sentimentos e sentidos expressos em movimen-
to. Quando isso não acontece e seguem-se regras e maneios, o
maracatu é uma mentira e aqui remeto-me ao apelo de sua Majes-
tade Zé Rainha quando com a voz embargada brada, “não deixem o
maracatu, morrer”. Assim, que se faça a vontade de sua majesta-
de. Viva as nações, viva as comunidades afro-caboclas do Ceará e
suas nações de magia, de beleza que cultuam a beleza da raça o
ano todo e possuem o carnaval apenas como uma vitrine para fala-
ram de si para mais gente. Na realidade, o maracatu acontece o
ano todo, todos os dias, todos os momentos nas comunidades das
quais são expressões.

Dois tipos de maracatus persistem na possibilidade de
expressão na cidade de Fortaleza um maracatu saído das famílias
comunais, que perseguem o respeito pela tradição, e buscam seu
reconhecimento como expressão de muitos portadores de crenças,
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identidades, sotaques, pertencimentos, ancestralidades, história de
si e da cidade, emudecidas em processos de repressão. Outro advém
da expressão dança encenação de fora para, uma performance
maracatulesca, uma imitação dos gestos, copiam ou criam
indumentárias, juntas pessoas daqui e dali  desfilam num cortejo de
fantasiados de maracatu, sem uma essencialidade natural. Mas
entendem ser este um processo que a manifestação em sua forma
para os olhos da arquibancada e dos curiosos, funciona como refor-
ço e está amparada nas possibilidades do carnaval organizado pela
prefeitura que define tradições em tempos cronometrados.

      Nesta segunda possibilidade, a ancestralidade é menos
percebida pois ela não significa elo, afinal para se realizar um
desfile de fantasia num cortejo, não se necessita muito. Mas para
considerar brincante de maracatu, sem o elo que (re)liga o sujeito
brincante a si mesmo e a seus pertencimentos  saber de si e da
expressão, significa ser um sujeito para além da brincadeira, para
além do cortejo, para além dos apelos. Significa serem sujeitos
conscientes de seu lugar no mundo, seu lugar brincante e cidadão
atuante em prol de uma causa de liberdade de expressão
subjetiva.
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INTRODUÇÃO

As festas fazem parte de todos os povos e todas as religi-
ões, são organizadas para marcar acontecimentos e datas diver-
sas. São oportunidades de encontros entre pares e opostos, de
conluios religiosos, sociais e políticos e servem de quebra de
rotina, o merecido descanso para prosseguir na lida diária, des-
pertam o lúdico e afloram as emoções. E o mais importante é um
elemento que marca a identidade e a memória, pois as festas
permitem uma mostra de riqueza cultural e social de um povo.

No Brasil são inúmeras as festividades comemorativas:
acontecimentos políticos, sociais, naturais e religiosos, sendo
este último o objeto dessa pesquisa. Desde a sua descoberta as
celebrações religiosas fazem parte do cotidiano brasileiro, a pri-
meira missa foi celebrada assim que os portugueses percebe-
ram estar realmente em terra firme. E dai em diante a fundação
de lugares e a construção de capelas e igrejas passaram a ser
constantes em todo o território marcando assim, a presença do
cristianismo no Novo Mundo. Além dos festejos já consagrados
pela Igreja Católica como as celebrações da Páscoa, Corpus
Christi, Natal e dias dedicados aos diversos santos. Distintos e
inúmeros são os elementos propagadores de cerimônias festi-
vas, perpassando por intempéries, curas de pessoas e animais,
pedidos de proteção contra epidemias e ataques de animais
selvagens, resolução de problemas pessoais e coletivos. Fato-
res esses que continuam aguçando a fé e a devoção nos vários
santos.

No contexto da colonização era necessário preservar a vida,
crescer, progredir, encontrar novas terras, riquezas, enfim, ha-
via uma necessidade de se apegar ao Divino, festejar o santo
padroeiro, o santo protetor dos mais variados fatores (doenças,
intempéries, colheita, nascimento e até morte). Dessa forma o
número de templos católicos se multiplicou, era o santo do dia
escolhido para marcar o descobrimento de um novo espaço, o
santo protetor das parturientes, contra epidemias e uma diver-
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sidade de proteções, sem contar a ampliação crescente da de-
voção Mariana. Ao longo de todo o território brasileiro são inú-
meras as Nossas Senhoras festejadas durante todo o ano.

Nos dias de hoje, os motivos de organizações de festas
não mudaram tanto, e embora tenha havido alterações no seu
formato, é o povo, o primeiro agraciado, especialmente  nas
festas religiosas.

Participando, observando e pesquisando diversas festas
religiosas na cidade e nos distritos de Mariana – MG, entre junho
de 2008 e janeiro de 2009, registramos a ocorrência de várias
delas onde foi possível observar diversas tradições culturais, a
saber:

Cidade de Mariana:

Festa de Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora d’Assunção,
São Roque, Santa Cruz, Sagrado Coração de Jesus, Divino Espírito
Santo e São Francisco de Assis.

Distritos de Mariana

Bandeirantes e Passagem: festa de São Sebastião;

Camargos: festa de Nossa Senhora da Conceição e Santa Cruz;

Santa Rita Durão: festa de Nossa Senhora de Nazaré;

Pombal e Padre Viegas: festa de Nossa Senhora do Rosário.

Localidade de Patrimônio; subdistrito de Cláudio Manuel:
festa de Nossa Senhora das Neves;

Furquim: festa de Santa Efigênia, Nossa Senhora do Carmo e
Bom Jesus do Monte.
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As festividades iniciam em janeiro com a celebração das
festas em louvor a São Sebastião e prosseguem pelos outros
meses, ora é um santo, ora é uma santa, ora é Nossa Senhora
numa constante solenidade em que se unem, fé, devoção, reli-
giosidade, tradição e cultura popular. Pois quem faz a festa é o
povo, a igreja católica celebra as atividades espirituais com o
apoio dos párocos, sacerdotes convidados, seminaristas e mi-
nistros da eucaristia, mas a organização maior é do povo. É esse
povo que voluntariamente, organiza a parte religiosa, enfeita
igrejas, andores, ruas, casas e sacadas para a solenidade e passa-
gem do sagrado. E onde o povo atua, o folclore logo se manifesta
em aspectos diversos, é aí que se misturam os saberes e fazeres
seja na preparação da comilança para atender padres e convida-
dos, seja nos saberes artesanais na confecção de enfeites, tochas
lembranças e outros, no andar das procissões, nos cantos e dan-
ças, no levantamento de mastros e até no “beber o santo”. E
dessa forma o folclore se mantém vivo e atuante na cultura do
povo brasileiro, mineiro e marianense.

Para melhor explanação do assunto, o quadro abaixo de-
monstra os aspectos sagrados e profanos percebidos, nos quais

estão embutidas as manifestações folclóricas:
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Aspectos Sagrados

- FÉ E DEVOÇÃO- Momentos de
êxtase e entrega total na
exaltação e celebração;

- Necessidade do toque nas
imagens e adereços sagrados;-

 Piedade e contrição durante as
celebrações litúrgicas e
paralitúrgicas.- Penitência e
sacrifício.

- Coroações

- Procissões e levantamento de
mastro

Festas

Festa de N. das Neves;Festa de
N. Sra. Assunção; Festa de N.
Sra. do Rosário de Padre Viegas;

Festa de Sr. Bom Jesus do Monte
e Divino Espírito Santo;

Festa de São Roque (maior
representação).

Festa do Divino Espírito Santo e
Festa do Sagrado Coração de
Jesus;Festas de Nossa Senhora:
da Assunção, do Rosário de
Padre Viegas, Conceição,
Nazaré, Nossa Senhora do
Carmo da cidade de Mariana e
de Furquim. Com destaque para
esta última, que é feita por
anjos de madeira e canto
próprio.

Exceto as festas de N. Sra. da
Assunção, São Francisco de
Assis e São Roque, todas as
festas tem levantamento de
mastro, com destaque para a
festa do Divino Espírito Santo na
qual os festeiros e confrades do
Divino, bebem o mastro e a
bandeira.
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- Esperança, Carisma

- Gratidão

- S o l i d a r i e d a d e - U n i ã o -
Amizade

Festa de N. Sra. do Rosário de
Pombal;Festa de N. Sra. da
Conceição;Festa de São Roque
(maior representatividade);
Divino Espírito Santo e São
Francisco de Assis; Festa de Santa
Efigênia;Festa de São Sebastião
de Passagem.

Festa de São Roque;Festa de São
Sebastião de Passagem.

Todas as festas observadas, com
destaque para:-São Roque
(ênfase maior); -N. Sra. da
Conceição;-N. Sra. do Rosário de
Padre Viegas;-N. Sra. do Rosário
de Pombal;-Divino Espírito
Santo;-São Sebastião de
Passagem.

Aspectos Profanos

- Ex-votos -

Queima de velas

- Símbolos protetivos

Festas

Festa de São Sebastião de
Passagem; São Roque e São
Sebastião de Bandeirantes;

Sr. Bom Jesus do Monte; São
Roque.

Festa do Divino Espírito
Santo;São Roque;N. Sra. do
Rosário de Padre Viegas;São
Sebastião de Passagem;
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- Império

- Reinado

- Leilão

- Alimentos típicos

- Shows de música popular

- Shows pirotécnicos

- Carreatas

Festas do Divino da cidade de
Mariana;

Festa de Nossa Senhora do
Rosário de Pombal e de Padre
Viegas.

Festa de Santa Cruz da cidade
de Mariana; Festa de N. Sra. do
Carmo de Furquim;Festa de N.
Sra de Nazaré; Festa de N. Sra.
das Neves;Festa de Bom Jesus
do Monte;Festa do Divino
Espírito Santo;

Festa de N. Sra. da
Conceição;Festa de N. Sra do
Rosário de Pombal;Festa de N.
Sra do Rosário de Padre Viegas
(festival de cuscuz);Festa de
São Roque (café
comunitário);Festa de N. Sra.
d’Assunção;Festa de São
Sebastião de Passagem.

Festa de N. Sra. da
Assunção;Festa de N. Sra. de
Nazaré;Festa de São Sebastião
de Passagem.

Festa de N. Sra. de Nazaré;Festa
de N. Sra. do Rosário de Padre
Viegas.

Festa de N. Sra. de Nazaré;Festa
de São Sebastião de
Bandeirantes.
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- Lendas Festa de N. Sra. d’Assunção;Festa
de Santa Cruz de Mariana;Festa de
N.Sra. de Nazaré;Festa de Santa
Cruz da cidade de Mariana.Festa de
Nossa Senhora da Conceição.

ASPECTOS GERAIS DAS FESTAS
De acordo com o quadro acima podemos

perceber diversos aspectos culturais, tradicionais e
folclóricos nas festas religiosas de Mariana – MG.  Um
dos aspectos mais interessantes tem início com o
histórico do lugar, da construção da capela ou da
igreja, do surgimento da festa e a própria hagiografia
dos santos padroeiros de cada localidade.  Várias delas
trazem elementos lendários e fictícios e outros
considerados pela população como sobrenaturais. As
informações orais, documentais e bibliográficas trazem
dados interessantes sobre algumas delas.

FESTA DE N. SRA. DE NAZARÉ
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A hagiografia diz que num momento em que
um caçador perseguia um cervo num “dia santo de
guarda”, quase despencou do alto de um precipício e se
salvou por intermédio de N. Sra. de Nazaré. A
população de Santa Rita Durão adaptou essa versão
para o local. Ali festa ocorre desde os primórdios do
século XVIII e a ela são atribuídos muitos milagres,
entre eles está um narrado pela informante Fátima
Francisca Neves. Sr. Almiro Cota, tava no cavalo e
quando ia caindo, gritou valha-me Nossa Senhora de
Nazaré e não caiu.

 Em Santa Rita Durão há também a versão de que a imagem
que lá se encontra não é a original, segundo informações dos
moradores, as freguesias de Cachoeira do Campo e Inficcionado
(atual Santa Rita Durão) ergueram a matriz e escolheram por
padroeira Nossa Senhora de Nazaré. E quando levavam a
imagem, ao passar por Cachoeira do Campo, caminho tronco até
Vila Rica (Ouro Preto) e Ribeirão do Carmo (Mariana), os burros
empacaram, a imagem ficou em Cachoeira do Campo e tiveram
que encomendar outra.

FESTA DE SÃO ROQUE
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São Roque é outro santo, cuja hagiografia é repleta de
elementos miraculosos, sua vida coincide com o período da
peste negra na Europa e relata-se que ele já havia nascido com
o símbolo do cristianismo gravado no peito. Contraiu a peste
enquanto curava doentes em nome de Deus, se escondeu numa
gruta onde foi curado por um anjo, uma fonte de água milagrosa
e um cão que o alimentava. Após a cura ele voltou para cidade e
confundido com um espião, foi preso até sua morte em 16 de
agosto de 1327, que se fez anunciar por um facho de luz e seu
corpo foi reconhecido pelo símbolo da cruz que tinha no peito.

O primeiro milagre póstumo atribuído ao santo foi a cura
do seu carcereiro, que era coxo. Ao tocar com a perna no corpo
de Roque, para verificar se estaria realmente morto, a perna
ficou milagrosamente curada. No dia 16 de agosto é comum a
celebração da festa, assim como a bênção aos animais domésti-
cos e a doação de gado para o leilão, com o objetivo de obter
proteção e saúde para o rebanho; e ainda a doação de galos
velhos, os chamados “galos de São Roque”.

 Nas procissões, não faltam devotos vestidos como o san-
to. Assim como crianças vestidas de anjo, lembrando a interces-
são dos anjos nas curas realizadas por São Roque.  Também é
prática comum, benzer sal para servir de alimento aos animais
como símbolo de proteção de São Roque, contra doenças e pes-
tes que atacam as criações. Segundo CASCUDO (1958), no Ceará,
Piauí, Maranhão até fins da década de 1950 era comum oferecer
jantar aos cães por ocasião do dia de São Roque, como paga-
mento de promessas feitas para cura dos males que os ataca-
vam. O autor ressalta que após a comezaina dos caninos, os
donos festejavam o resto da noite, com comes, bebes, música e
muita dança.

Em Mariana-MG, o fenômeno de criação da festa surgiu há
mais de 200 anos e vem de encontro com a hagiografia. É conhe-
cido como o “Santo da Cidade”. Segundo informações dos mora-
dores e devotos, por motivos que não se explicam, num dos
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altares da Igreja de São Francisco de Assis de Mariana ficou um
nicho vazio por longo tempo.  Não se decidia qual santo ocupa-
ria o nicho, até que uma epidemia de varíola, na época conheci-
da por bexiga, assolou a região. O povo então invocou a São
Roque, protetor contra peste, em especial, doenças da pele,
prometendo que se cessasse a epidemia, colocariam no nicho
vazio uma imagem de São Roque, uma vez, que ele era também
franciscano.  A epidemia cessou e o bispo da época, juntamente
com o sacerdote assistente espiritual dos Irmãos Terceiros de
São Francisco encomendou a imagem de São Roque e desde
então celebram as festividades em louvor ao santo.

Com o passar do tempo, às vezes as epidemias retornam,
outras vezes surgem novas doenças sobressaltando as comuni-
dades, que em geral recorrem às rezas, novenas, procissões e
outros ritos, para alcançar a cura dos males físicos e emocionais.
E foi nesse ínterim de fé e devoção, que na década de 1970, a
região de Mariana foi novamente assolada por uma epidemia
de meningite, causando baixas significativas, em especial nas
crianças e ainda deixando algumas sequelas naqueles que so-
breviveram à doença. Motivo esse que levou o bispo D. Oscar de
Oliveira, juntamente, com párocos, assistentes espirituais e a
população de Mariana, a percorrerem as ruas da cidade com a
imagem de São Roque, invocando a sua intercessão. O pedido
do povo foi atendido e desde então, a cada ano, aumenta o nú-
mero de fiéis que participam das festividades em sua honra. Ora
para agradecer as graças alcançadas, ora para pedir proteção con-
tra os males do corpo e da alma, pois como disse o Arcebispo de
Mariana, Dom Geraldo Lyrio Rocha (entrevista em 29/08/2008),
[...] a pior das doenças que tem afetado as comunidades, é o
pecado. E se é necessário sarar o corpo, é essencial curar também
as feridas da alma [...].

Observando empiricamente, é possível notar as inúmeras
demonstrações de obtenção de graças, pagamento de promes-
sas e busca de símbolos protetivos (sal, água, velas, terços, ora-
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ções e flores), sobretudo, no aglomerado de  fieis que se forma
ao redor do andor de São Roque após a procissão, os devotos
disputam avidamente cada ramo e pétala das flores que o ador-
nam. Vê-se claramente, aí, a necessidade do ser humano em
tocar e possuir algo, considerado sagrado.

FESTA DE N. SRA. D’ASSUNÇÃO

A festa de N. Sra. Assunção tem também seu lendário re-
lativo à sua criação
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Quando a alma da Santíssima Virgem se lhe
separou do puríssimo corpo, os Apóstolos pre-
sentes em Jerusalém deram-lhe sepultura em
uma gruta do Getsêmani. Tradição
antiqüíssima conta que  durante três dias, se
ouviu doce cantar dos Anjos. Passados três
dias não mais se ouviu o canto. Tendo, entre-
tanto chegado também Tomé e desejando ver
e venerar o corpo,  que tinha concebido o Filho
de Deus, os Apóstolos  abriram o túmulo,  mas
não  acharam mais vestígio do corpo
imaculado de Maria, Nossa Senhora.   Encon-
traram apenas as mortalhas, que tinham en-
volvido o santo corpo e perfumes  deliciosos
enchiam o ambiente. Admirados de tão gran-
de milagre, tornaram a  fechar o sepulcro, con-
vencidos de que aquele  que quisera encarnar-
se no seio puríssimo da Santíssima Virgem,
preservara também da corrupção este corpo
virginal e o honrara pela gloriosa assunção ao
céu, antes da ressurreição. (http://
w w w . p a g i n a o r i e n t e . c o m / t i t u l o s /
nsassun1508.htm)

É uma festa simples, mas que tem entre os elementos
principais, a união dos moradores. Após o término da novena,
os devotos se reúnem no pátio interno da igreja ao redor de
barraquinhas, onde são servidos caldos de mandioca e de fei-
jão, canjiquinha, empadas, quibes e pastéis, tudo isso, regado
ao som de grupos locais.
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FESTA DE SANTA CRUZ

A criação da festa de Santa Cruz da cidade de Mariana
traz o registro de algo sobrenatural, assustador, é celebrada
na capela dedicada a Santa Cruz, no Barro Preto há cerca de 60
anos e começou por iniciativa de Dona Antônia Francisca da
Costa, carinhosamente conhecida por D. Antoninha. Em en-
trevista concedida a 14 de setembro de 2008, ela conta que:

Antes era só a linha, às vezes passava um assovio
fininho [...]     D. Dona Elvira passava lá e ouvia
um assobio que fazia medo [...]. Então
combinamos de fazer uma cruz. No início era só
uma cruz, começamos rezar lá e os assobios
sumiu[...]. Nessa época Barro Preto não tinha
nada.
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Assim como outras festas, essa teve início com algo que
assustava a população no século XX, e por algum tempo ficou
somente a cruz, na pracinha entre as ruas Manoel Leandro Cor-
reia e Santa Cruz. Segundo a entrevistada, as pessoas se reuni-
am e rezavam de vez em quando e no dia 3 de maio, enfeitavam
o caminho da bandeira e a praça com velas e bandeirinhas, fazi-
am a festa com participação do Bispo e da Banda XV de Novem-
bro.

Com o passar do tempo, Dona Antônia e algumas pessoas
da comunidade do Barro Preto construíram uma pequena cape-
la, e passaram a celebrar a festa da Santa Cruz na capela, mas
sempre a missa festiva do encerramento era na casa de Dona
Antônia. De acordo com a comunidade a procissão vinha até a
casa dela, onde celebrava a missa.

Todavia, a evolução e as mudanças de párocos, se fizeram
presentes por normas e necessidades da própria Igreja Católica
e as alterações na data e no formato da festa tem sido motivo de
insatisfação da comunidade. A festa antes celebrada no dia três
de maio, dia da Invenção da Santa Cruz, organizada pela comuni-
dade, com comidas e bebidas típicas da época, mudou-se para o
dia quatorze de setembro, dia da Exaltação da Santa Cruz, com
menos pompa e menos participação popular.

Em Camargos a festa é realizada ainda no dia três de maio
ou no seu entorno, segundo informações orais é uma festa cen-
tenária que sempre encerra com um grande baile na pracinha
abaixo da igreja.

FESTA DO DIVINO DE MARIANA

A preparação da festa tem início com a escolha dos
organizadores da festa
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[...] tem uma cumbuca, sorteia-se os cargos de Im-
perador, Provedor, Secretário, Tesoureiro, Alferes da
Bandeira, que são 1º, 2º, 3º e 4º fiscal do sorteio,
carregador da salva, coroa, (trinchante da carne),
porque antes distrubuía carne para os fiéis.

Entrevista com Sr. Franciscisco de Assis Medeiros
em 10/11/2008.

A festa é realizada sempre no Domingo de Petencoste,
mas nove dias antes tem início a novena, com orações próprias
e cantos  referentes aos Sete Dons do Espírito Santo entoados
em latim com a partipação do Coral Mestre Vicente.

 À vespera da festa, sábado à noite, os devotos acompa-
nham a Procissão da Bandeira com participação de ternos de
congados da região e ao final fazem o levantamento do Mastro.
Tão logo a bandeira flutua no ar, tem início a “bebida do mas-
tro”.  Os membros da Confraria do Divino Espírito Santo, prepa-
ram de antemão, algumas garrafas de cachaça e vinho com
copinhos que rodam de mão em mão e de boca em boca, espe-
cialmente entre os homens.   Muitos levam de antemão os
copinhos no bolso e a maioria dos prticipantes dessa manifes-
tação são homens.
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No dia da festa, tem-se a procissão com o Império do Divi-
no, com os dois imperadores, o do ano anterior e o do ano em
vigor, durante as celebrações ocorre à coroação do novo impe-
rador pelo celebrante.

Após a missa, a tradição de distribuição de medalhas, ora-
ções, novenas e pães bentos é um dos grandes atrativos, acom-
panhados dos dobrados das corporações musicais da cidade de
Mariana.

Indagando sobre os milagres do Divino Espírito Santo,
ouvimos a seguinte narração:

No ano de 1955. Quando estavam sorteando o Im-
perador, minha mamãe já doente estava na janela
e invocou o Espírito Santo, para que eu fosse sorte-
ado e por milagre gritaram vivas, foi sorteado o
Imperador “Felício Timóteo”. Quando cheguei em
casa, minha mãe abraçou-me e chorando agrade-
ceu a Deus eu ter sido sorteado.

Entrevista com o Sr. Felício Timóteo dos Santos em
outubro/2008.

Observa-se que cada santo tem a sua invocação, no caso
do Divino Espírito Santo a invocação serve até para o sorteio do
imperador.

Não fizemos o registro factual da festa in loco, mas pelas
informações obtidas nas pesquisas, é possível analisar a impor-
tância de ser imperador, antigamente o imperador recebia a cha-
ve da cidade, podia fazer o que quizesse, libertar escravos [...].
(Entrevista com o Sr. Francisco de Assis Moreira em 10/11/2008).



162

FESTA DE N. SRA DO ROSÁRIO DE POMBAL

(SUBDISTRITO DE MARIANA)

É uma festa simples, com tríduo, procissão da bandeira,
levantamento de mastro na véspera da festa, missa e procissão
no dia festivo. Diferente do distrito de Padre Viegas que a mis-
sa é pela manhã e a procissão à noite, em Pombal, tão logo
termina a missa, sai a procissão e só quando esta retorna à ca-
pela, o padre dá a bênção final. O destaque da festa está na
procissão do reinado velho e o reinado novo. Ou seja, antes da
missa, saem em cortejo de determinada casa, entoando cantos
de louvor a Nossa Senhora, as pessoas que compuseram o rei-
nado no ano anterior e os participantes da festa. À porta da
Capela, todos tiram a capa e a coroa, colocando-as em caixas,
ali previamente colocadas.  Em seguida tem lugar a missa, acom-
panhada pelo coral Sagrado Coração de Jesus de Pombal. Ter-
minada a missa sai a procissão com o Reinado Novo, (o grupo
convidado para aquele ano), coloca suas capas e coroas e per-
corre, juntamente com Nossa Senhora do Rosário em seu andor,
as ruas próximas à capela, retornando em seguida.
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À chegada da capela, o reinado se desfaz, oferece as es-
molas, deposita suas coroas e capas nas caixas citadas acima.
Somente o casal de adolescentes escolhido para serem “prínci-
pe e princesa” do Divino Espírito Santo do ano, permanecem
coroados. Maria Imaculada Paulino Donato informa que tem o
reinado que entrega e o outro que recebe.

O reinado é muito simples, coroas sem brilho e capas sem
adornos, diferente de outras festas do Rosário celebradas em
algumas partes de Minas Gerais, quando o brilho das coroas e os
adornos das capas, preenchem o visual. No entanto, a singeleza
com que os moradores participam com seu canto e suas orações,
valem mais que qualquer ostentação de luxo e riqueza.

 A escolha dos integrantes do Reinado é feita através de
carta-convite. Ao que tudo indica, inicialmente foi criado o rei-
nado de um só casal e tempos depois se acrescentou os demais
participantes. Antigamente não tinha no reinado, tantas pesso-
as com coroa na cabeça, era somente um casal com coroa na
cabeça, depois é que eles ganharam as outras coroas, cerca de
200, então passaram a convidar mais gente. (Geralda Rufino
Rodrigues, entrevista em 28/10/2008).

Em 2008, a festa teve um sabor a mais, pois através da
UNESCO/Projeto Mariana: a riqueza das suas manifestações
culturais, foi oferecida um oficina de confecção de terços, para
as pessoas da comunidade, participaram jovens, senhoras e cri-
anças, os terços foram bentos pelo padre José Geraldo de Oli-
veira durante a celebração da missa, ao som do hino de Nossa
Senhora do Rosário, entoado pelo coral local.

FESTA DE N. SRA. DO ROSÁRIO DE PADRE VIEGAS

É nesta festa que acontece duas grandes manifestações
folclóricas tradicionais da cidade de Mariana. A primeira é o Ro-
sário Luminoso, organizado por moradores do lugar, com um canto
próprio, que acende um conjunto de luzes coloridas a cada mis-
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tério entoado. O músico e maestro Afonso Júlio Jales é autor da
letra referente aos Mistérios Luminosos (2005) e da melodia cri-
ada em 1982. O canto inicial inclui o ‘Magnifica’, e prossegue
com versos próprios para cada Mistério que se tornaram de do-
mínio público pela sua longevidade, ninguém sabem quem criou,
nem quando começou.

O processo do Rosário Luminoso antes realizado pelos avós
do informante Afonso consistia na união de cordões de flores
de papel crepon de cores diferentes, até formar o rosário. Mas
com a chegada da eletricidade, os moradores José Zacarias
Fernandes, Ércio Gonçalves e Afonso Júlio Jales criaram uma for-
ma de fazer o rosário iluminado, ou seja, acender lâmpadas ao
invés de fazer conjuntos de flores. A primeira vez, que se tentou
esse artifício, não funcionou regularmente, porém, um dos mem-
bros da comunidade de Padre Viegas, o Sr. César Fernandes e
seus filhos, assumiram o trabalho técnico das adaptações,
melhorias e reparos na parte elétrica, fazendo assim, a altera-
ção necessária para melhorar o espetáculo religioso de som, luz,
cor e beleza. As cores usadas na formação do Rosário são: verde,
branco, vermelho, azul e amarelo.

Juntamente com a festa acontece outra manifestação de
cultura popular, o Festival de Cuscuz, uma tradição no distrito. O
festival de cuscuz se integra com a festa, pois os materiais e a
mão de obra são gratuitos, a verba arrecadada com a venda do
cuscuz, volta-se para conservação da igreja e realização da festa.
Conforme informações dos moradores, o cuscuz sempre fez parte
da alimentação dos moradores, daí a criação do festival. A festa
é ainda abrilhantada  pela Corporação Musical Sagrado Coração
de Jesus do lugar, espetáculo pirotécnico no levantamento do
mastro, enfeites no adro e coroação pelas crianças da comunida-
de.
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FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

De acordo com as fontes pesquisadas, o distrito foi funda-
do ainda nos fins do século XVII, e,  desde então a festa se reali-
za no local, atualmente quase desabitado. O local foi grande
centro aurífero até épocas bem recentes, ainda é possível en-
contrar pessoas nativas que viveram do garimpo.

A festa acontece em julho devido ao mau tempo, que nor-
malmente ocorre em dezembro e uma das características mais
marcantes dessa festa, está no oferecimento de alimentos a to-
dos, em cada casa que o participante entra, tem que comer algo.
Pois a recusa é vista como desfeita ao dono da casa. O cenário ao
redor da igreja e os enfeites aumentam o brilho das solenida-
des.

Mais uma vez, o lendário se faz presente. Em certa ocasião
a imagem da padroeira foi roubada, mas a comunidade “jura de
pé junto”! Quem roubou não era de lá, estava apenas de passa-
gem, por isso, enterrou a imagem num terreno para retornar
posteriormente e levá-la embora. Mas, alguém descobriu a ima-
gem enterrada e desde então, a imagem fica guardada em lugar
secreto.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE PASSAGEM

A festa é organizada pelos membros da Banda São Sebas-
tião de Passagem de Mariana, que completa esse ano 104 anos
de fundação. Um dos aspectos mais interessantes dessa festa
começa com a “Alvorada”. Os músicos da citada banda saem da
sede às 4 horas da manhã, acompanhados de grande parte da
população local e nativos ausentes que retornam para a festa.
Percorrem tocando todas as ruas do distrito de Passagem, é co-

mum ver idosos nas portas e janelas aplaudindo e congratulan-
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do com os músicos. Pessoas com crianças de colo, jovens, adul-

tos e um sem número de crianças, em sua maioria filhos dos
músicos e aprendizes da banda, acompanham alegremente a
banda em ritmo de marcha, por toda manhã.

Previamente, são combinados os pontos de café, onde
servem desde o café puro e simples, até caldos diversos, acom-
panhados de refrigerantes e da famosa “pinguinha”. É um exem-
plo de coletividade e um ótimo exercício físico. Visto que a ca-
minha dura em média 4 horas, com as paradas para o café.

Em seguida tem lugar aos cortejos musicais com as bandas
locais e convidadas até a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Gló-
ria, onde é celebrada solenemente a Missa Cantada. Terminada
a missa, tem almoço para músicos locais e convidados. À tarde é
hora da procissão, na qual é possível observar pessoas pagando
promessas,  seguida de Te Deum. E, para fechar com chave de
ouro, tem “Hora Dançante” na sede da banda, ao som dos mes-
mos músicos  que participaram de todas as atividades
celebrativas. Vale a pena, participar, acompanhar e aplaudir a
Festa de São Sebastião de Passagem de Mariana.

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DE BANDEIRANTES

É também uma festa centenária, cujo atrativo principal
fica a cargo da Carreata, que percorre todo o distrito. É comum
também, ver jovens e crianças vestidos de Guarda Romana e
meninas vestidas de anjos, adornando o caminhão onde se co-
loca a imagem de São Sebastião. A comunidade enfeita as ruas
próximas da Igreja e a banda local se encarrega da parte musical.



167

FESTA DE BOM JESUS DO MONTE

A festa é secular e acontece no primeiro dia de cada ano
no distrito de Furquim. É lá que acontece o tríduo, levantamen-
to de mastro, missa e procissão.

Após as celebrações religiosas tem lugar os leilões, com
produtos rurais  e em seguida shows musicais, que geralmente
varam as madrugadas.

FESTA DE SANTA EFIGÊNIA

A festa acontece no entorno do dia de Santa Efigênia, é
organizada pela comunidade, em sua maioria negros.

Embora singela, a festa conta com a presença de
congadeiros no levantamento de mastro e festeja ao mesmo
tempo, Nossa Senhora Aparecida e São Sebastião contemplados
na capela dedicada à santa. O momento final da festa é precedi-
do da procissão de pequeno percurso, mas acompanhado de
muita beleza, especialmente com o canto próprio de Santa
Efigênia.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO CARMO

 Os dados pesquisados sobre a festa de Nossa Senhora
do Carmo de Furquim, informam a existência da festa desde o
século XIX, antes celebrada em capela de fazenda e posterior-
mente transferida para a capela local, construida em louvor à
Virgem dos Carmelitas.

As cerimônias religiosas consistem em reza do terço, ini-
ciando em 1º. de julho e encerrando no dia 16 de julho, dia dedi-
cado à Senhora do Carmo. Nesse dia, tem missa, procissão  com

ruas enfeitadas de tapetes de serragem, flores e toalhas nas
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janelas, foguetes e fogueteiros, som da banda  de música local e

participação intensa da comunidade.

O ponto alto da festa fica a cargo da coroação com anjos
de madeira, movidos a manivela, com um canto próprio entoa-
do pela comunidade. Contudo, os leilões também são interes-
santes, produtos agrícolas do lugar.

Na cidade de  Mariana, a festa coincide com as celebra-
ções do aniversário do município, que acontece no dia 16 de
julho. O que torna a festa pomposa, com participação de autori-
dades locais, tanto políticas, quanto religiosas, além de convi-
dados diversos. A celebração é centenária e consta de novena
até o dia 15, encerrando-se no  dia dedicado à Mãe do Carmelo
com Missa Cantada pela manhã e procissão à noite, pelas ruas ao
redor do Santuário do Carmo de Mariana. No ano de 2008, a festa
contou com mais um atrativo, que foi a entronização das relíqui-
as de São Luiz Orione, com participação dos Orionitas do Brasil e
grande número de sacerdotes convidados.

FESTA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES

A festa acontece na  localidade de Patrimônio, que si-
tua-se a cerca de cinco quilômetros do distrito de Cláudio Manoel
no município de Mariana/MG. É uma festa com características
bem rurais, com povo simples e acolhedor. As tradições culturais
encerram na própria festa com requintes de simplicidade e be-
leza singular.

FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Festa centenária celebrada ao final do quinquílio de São
Francisco, que consiste em preparar a festa nos cinco dias que
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antedeme o dia quatro de outubro, dia dedicado a São Francis-
co. Nesse dia, as celebrações constam de adoração ao Santíssimo
Sacramento, Missa Cantada.  Encerrando com duas cerimônias
consideradas de grande importância para os irmãos terceiros da
Ordem de São Francisco e para o povo  marianense: A Procissão
da Rasoura, realizada no entorno da Igreja, somente no espaço
sagrado, ou seja, a procissão não sai às ruas. E, a Cerimônia de
Exéquias.

FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Celebrada há muitos anos pela Paróquia do Sagrado Cora-
ção de Jesus na comunidade da Colina, um dos muitos bairros de
Mariana.

A participação de todas as comunidades da paróquia du-
rante a novena e no dia da celebração festiva tem sido uma das
marcas das festividades. Contudo, todos os anos é realizado o
“desagravo”, um tipo de coroação, com participação somente de
meninos.

CONCLUSÃO

Após observar e participar empiricamente de tantas fes-
tas religiosas, percebe-se quão importante é o registro delas.
Visto que muitos participantes desconhecem os bastidores e
deixam de lado detalhes de grande riqueza imaterial.

Ouvindo velhos e jovens moradores, visitantes, sacerdo-
tes e organizadores das festas pode-se afirmar que é o povo

quem faz a festa. As ruas, praças e casas  adquirem status de

sagrado, é quase uma extensão dos templos e dos adros. A reli-
giosidade instituida como catolicismo se mistura com a religio-
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sidade popular. Muitas vezes existe a necesidade dessa união
para que a festa aconteça. São diversos os elementos de arte
religiosa, arte popular e rituais pitorescos que marcam tais fes-
tas, tornando-as singular.

È nessas festas que se pode observar aspectos como ex-
votos, leilões de gêneros rurais como feijão, ovos, galináceos,
porcos, bois etc. É também nessas ocasiões que impera a
criatividade do povo tais como os espetáculos pirotécnicos, os
trabalhos artesanais nos enfeites de papel em tochas, bandeiri-
nhas e nas coroações. Quantas letras e melodias são criadas por
autores anônimos e entoadas pelo povo de cada lugar. Como
acontece  na festa de N. Sra. do Carmo em Furquim (distrito de
Mariana), com a coroação dos anjos de madeira cujo processo é
manual, movido a manivela e faz com que os anjos desçam, co-
roem e voltem para o lugar de origem ao som de um canto pró-
prio para a coroação, entoado pelo povo.

FONTES

Entrevistas:

D. Antônia Francisca da Costa (D. Antonina), nascida em 15/02/
1910. Foi a criadora da festa e teve grande contribuição na cons-
trução da capela de Santa Cruz do Barro Preto em Mariana/MG.

Sr. Dario Jorge Pereira, natural de Camargos, distrito de Mariana-
MG e um dos responsáveis pela realização das festas religiosas
no local.

Sr. Efraim Leopoldo Rocha, morador em Mariana, nascido em 12
de maio de 1962,  entrevistado em 9 de novembro de 2008.  É um
dos principais dirigentes e fundadores da Confraria do Divino
Espírito Santo.
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Fátima Francisca Neves, moradora e m Santa Rita Durão, entre-
vistada em 07/09/2008.

Sr. Felício Timóteo dos Santos, entrevistado em 30 de outubro/
2008, morador em Mariana e nascido em 23/01/1929.

Sr. Francisco de Assis Moreira, entrevistado em 6 e 8 de novem-
bro/2008, morador em Mariana nascido em 26 de julho de 1926.

Geralda Rufino Rodrigues, natural de Pombal – Distrito de
Mariana, uma das responsáveis pela realização da festa em Pom-
bal. Entrevistada em 28/10/2008.

Dom Geraldo Lyrio Rocha – Arcebispo de Mariana/MG  entrevis-
tado em 29/08/2008.

Manuscritas:

Livro da Arquiconfraria de São Francisco – Igreja Nossa Senhora
dos Anjos – 1831 a 1840.

Livro da Arquiconfraria de São Francisco – Igreja Nossa Senhora
dos Anjos – 1828 a 1832.

Livro da Arquiconfraria de São Francisco – Igreja Nossa Senhora
dos Anjos – 1856 a 1869.

Livro da Ordem Terceira do Carmo de Mariana – 1758 a 1873.

Livro de Missas e Ofícios na Catedral e nas Igrejas de São Francis-
co, Sant’ana, São Gonçalo e Seminário. Mariana. 1753- 1766- 1791.

Livro de Profissão de Irmãos da Ordem Terceira do Carmo de
Mariana – 1818 a 1867.

Livro de Tombos de Furquim. 1884 a 1887.
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RESUMO

Esta comunicação aborda um estudo sobre o uso de brincadeiras
populares no âmbito da escola formal e da academia desportiva,
buscando verificar como essas práticas podem contribuir para o
desenvolvimento de afetividade coletiva e desenvolvimento corporal
pela lúdica simples ancestral, em instituições em espaço urbano de
risco e de grande influência da mídia local. O trabalho utilizou
pesquisa bibliográfica, entrevistas e observação com registro de
imagens.

Palavras chaves: folguedos, canções de roda, saberes tradicionais
no ensino.
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1. INTRODUÇÃO

O estudo da cultura popular é requerido nos PCNs sendo
estimulado a realização de diversas experiências principalmente no
âmbito da educação física escolar e prática artística. No entanto
percebemos a falta ou pouco interesse no uso e aproveitamento
desta nas atividades da academia desportiva bem como também,
formas inadequadas de sua aplicação no espaço educativo.

 Nas escolas e nas academias é comum o discurso de que a
cultura é importante, apesar disso nos confrontamos com um des-
conforto diante da utilização de folguedos como forma de diversão
e desenvolvimento de habilidades corporais, principalmente nas aca-
demias. Por sua vez, nas questões relativas ao ensino, o desconhe-
cimento e despreparo dos professores prejudica a ação docente de
qualidade.

 As danças populares possuem uma forma de aprender a
fazer fazendo, de possibilitar sua ação pelo prazer de se movimen-
tar, de realizar atividade física com alegria. Dessa forma seu uso
como prática na academia possibilita e promove um bem-estar cor-
poral e intelectual para todas as pessoas de diversas idades. Além
de contar a história do povo brasileiro, suas origens, nosso legado.

Neste trabalho fazemos um relato sobre a aplicação dos
folguedos em atividades educativas e corporais no intuito de valori-
zar a cultura popular nacional se opondo a cultura internacional e
midiática, sempre presente principalmente nas academias e tam-
bém de resultados obtidos em espaço escolar no ensino fundamen-
tal, buscando principalmente a promoção da afetividade pessoal e
social.
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2. A BRINCADEIRA POPULAR COMO FORMA DE
ATIVIDADE AERÓBICA

A prática da atividade física e a busca por um corpo perfeito
vêm aumentando a procura de aulas de aeróbicas nas academias.
Igualmente o interesse por estudos e pesquisas sobre o tema pas-
sou á ser extremamente relevante.  Em várias investigações foi
visto que um grande percentual das capacitações para professores
e aulas ministradas por eles são de caráter americano, em que es-
tes se utilizam de músicas internacionais, danças midiáticas, termos
de movimentação e nome das aulas muito voltado para o inglês,
como por exemplo: Step Touch, Hop Hop, Twist, Zumba, Diet Dan-
ce, Aero Latino, Aero Dance dentre outros.

Pode-se argumentar aqui que quem possui um olhar mais
coletivo é o professor, já que, o aluno deve manusear o instrumento
específico da aula (bola, jump, step) de acordo com o orientador,
logo, ele repete o que o professor está dizendo ou realizando e se
preocupa apenas em obedecer ou repetir o que está sendo passado,
como as máquinas na Revolução Industrial em meados do século
XVIII que foram desenvolvidas para fazerem um trabalho mecâni-
co de repetição, sem se preocupar com os demais colegas. Dessa
forma, fomos observando que este modelo, inviabiliza interação
grupal e o surgimento de relações afetivas importantes a todo grupo
social e ao bem estar pessoal.

As ações que são realizadas nas aulas são altamente indivi-
dualizadas por que o resultado depende do esforço corporal de cada
um, supervalorizando uma cultura que está sendo potencializada
todos os dias pelos veículos de comunicação, fazendo com que es-
sas instituições impulsionem um padrão, um retrato, um modelo,
uma copia de atividade que está voltada para uma sociedade espe-
cifica que tem seus modos e jeitos de conviverem, em que esse
modelo atinge e agrada apenas uma parte dos alunos: os mais jo-
vens, que por não terem oportunidade de experimentar ritmos dança-
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dos por seus pais e avós e de uma cultura local e tradicional aca-
bam tendo como referência de atividade física para trabalhar o cor-
po apenas os ritmos midiáticos da cultura externa.

Os alunos com mais idade se submetem a fazerem essas
aulas por que necessitam fazer atividades físicas e não podem se
oportunizar desses ritmos tradicionais (dessa lembrança) que eles
conhecem, já que, atividades dançadas nas academias são todas
importadas para nossa realidade.

Como desenvolvemos atividades com danças populares,
forró, ritmos de salão, fomos convidados para trabalharmos estas
atividades em uma academia. No ambiente da academia desportiva,
propomos uma aula de Dança/ritmos onde somente trabalharíamos
com experiências rítmicas corporais tradicionais. Ao optarmos por
trabalhar com os gêneros populares intitulando a aula como Dança/
ritmos, dentro de um quadro de atividades aeróbicas onde só havia
termos estrangeiros, surgiram inquietações, estranhamentos e um
questionamento por parte dos coordenadores: por que essa
modalidade não poderia se chamar Diet Dance, Aero Dance, não é
dança? Argumentamos que o estranhamento deveria ser o contrário,
já que, a língua oficial do Brasil é o português e não o inglês. A
modalidade seria constituída de danças populares brasileiras, então,
para que se utilizar de termos estrangeiros para nominar algo que é
feito por nós e para nós brasileiros? Seria um equivoco trabalhar
com danças populares utilizando nomenclaturas em outro idioma
distanciando ainda mais a popularidade dessas danças tradicionais
populares pois

A terminologia “popular” para a designação de uma
determinada dança é atribuída para diferenciar do que
não é considerado “clássico”, “moderno”,
“contemporâneo”, classificações criadas por
cientistas ou mesmo artistas formados pelas escolas
oficiais, onde percebemos, nestes espaços, a
discriminação e o preconceito em relação a essa arte
dançada. Porém, o pensamento construído aí, muitas
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vezes, são hegemônicos, ou seja, “como uma forma
de deturpação da realidade, que visa a escamotear
os conflitos e a apresentar a sociedade como
harmoniosa e coesa” (LUCKESI,2000, p.62 apud
CONRADO,2004, p. 37), e isso, repassando para
outros espaços sociais.

Na atividade com os ritmos populares os músculos são
trabalhados em uma forma brincante, onde cada dificuldade pertence
ao gênero escolhido e que pode ser vencida, considerando a
corporalidade formada para execução destes ritmos pelo corpo
laboral dos brasileiros. Os gêneros populares em sua grande maioria
são trabalhados em coletividade, em grupo, onde o resultado depende
do todo e de acordo com a nossa pesquisa nas academias um fator
também importante que influencia diretamente no resultado desejado
(corporal) é o processo de conhecimento dos ritmos, que facilita a
possibilidade de se oportunizar á fazer uma atividade aeróbica com
músicas e danças tradicionais de forma dinâmica como Carimbó,
Lundu, Xote, Marcha, Baião, Coco, Xaxado, que trabalham todos
os membros do corpo.

A aula de aeróbica é mais especifica, onde podemos
identificar também como as aulas localizadas que se trabalha cada
parte do corpo e que quase sempre não se utiliza de um repertório
tradicional, por isso a pesquisa está tentando despertar nos alunos
um olhar para essa forma de perder peso sem precisar tomar de
conta do seu único e exclusivo material aeróbico como por exemplo:
seu step, seu jump, seu bastão, enfim onde cada aluno tem o seu
material individual fazendo com que eles percebam que essa atividade
de dança popular voltada para o corpo está mais além que a questão
estética, está diretamente ligada também a saúde, o bem estar pois

A prática regular da atividade física beneficia variá-
veis fisiológicas, psicológicas e sociais. O aumento
da força muscular, o aumento do fluxo sanguíneo
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para os músculos, o aprimoramento da flexibilidade e
amplitude de movimentos, a diminuição do percentual
de gordura, a melhora dos aspectos neurais, a redu-
ção dos fatores que causam quedas, a redução da
resistência à insulina, a manutenção ou a melhora da
densidade corporal óssea, diminuindo assim, o risco
de osteoporose, a melhora da postura, a redução de
ocorrência de certos tipos de câncer [...] a melhora
da estética corporal, a melhora da auto-estima e auto-
imagem, a melhora da integração e socialização, a
diminuição da ansiedade, a diminuição de alguns
casos de depressão e a melhora de alguns aspectos
cognitivos [...]e uma maior integração e socialização
e a inserção em um grupo social são alguns exemplos
dos benefícios sociais ligados à pratica da atividade
física. (ROLIM e FORTI, 2009, p. 61apud CUNHA,
2012, p.29)

Em entrevista com alguns alunos se fez o seguinte
questionamento: sabendo que as aulas de aeróbica são trabalhados
apenas ritmos e músicas americanas qual a diferença da aula aeróbica
(Dança/ritmos) que se trabalha também os ritmos populares como :
xote, marcha, baião, coco, forró, carimbo e lundu? A aluna Vladiana
Valeska de 34 anos expõe sua opinião da seguinte maneira:

A diferença é que a dança mexe com o corpo todo ao
mesmo tempo e não deixa a nossa mente cansada. A
gente está sempre querendo dançar mais e mais, di-
ferente da aeróbica que quando começa a gente já
sente o cansaço do corpo. A dança deixa o corpo
com sensação de leveza e a aeróbica deixa o nosso
corpo com sensação de ser mais pesado, a gente
cansa mais rápido fazendo aeróbica.



Percebemos que com o passar das aulas, os alunos notam
que as danças populares podem exercer igual, ou melhor, resultado
que a aeróbica tradicional  oferece, já que, nas aulas de Dança/
ritmos eles realizam movimentos que lembram gestos da aeróbica,
mas que não sentem o cansaço e sim o prazer de dançar  articulan-
do seus corpos para também ter uma boa postura corporal, como
relata Naylane Araújo 22 anos:

A diferença é que essas músicas mais populares nos
fazem lembrar do nosso folclore. Elas nos deixam mais
alegres, pois sabemos cantar e a mexer o corpo com o
ritmo da música com mais clareza. Pois são músicas
do nosso cotidiano, já as músicas americanas não é
todo mundo que escuta. Isso estimula a desinibição
e é mais fácil de adquirir coordenação motora.

Com esses comentários das alunas, visualizamos a necessi-
dade de continuar e multiplicar as aulas de Dança/ritmos, já que, a
nossa pesquisa fala da afetividade e festa através do folguedo, pois
essa sensação de alegria e bem estar através dessa vivencia corpo-
ral aeróbica não pode se limitar apenas a um grupo de pessoas,
estamos observando que nas aulas, esse estado de profunda reali-
zação através dessa atividade aeróbica só estimula e prolonga a
felicidade do aluno, pois esse estado acompanha-os para além da
sala de aula.

3. O FOLGUEDO COMO CONTEXTO HISTÓRICO
NO ÂMBITO ESCOLAR

Ao abordarmos o folguedo dentro da sala de aula, trazemos
a tona, “construções históricas ocorridas através dos tempos, tra-
zendo-nos informações sobre nossas raízes ancestrais” (VALLE,
2004, p.8). Assim, o folguedo é um elemento vivo que perpassa o
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tempo, facilitando a compreensão do passado para entender o pre-
sente.

O folguedo traz dentro si informações históricas que po-
dem ser exploradas na escola, como: a origem cultural, quem o
transmite e como o aprendeu? Que elementos foram introduzidos?
Assim, sobre o folguedo Christina Valle afirma:

Como integrantes dos processos culturais, compre-
endem, entre outros, elementos de continuidade e
transformação. São persistentes, ligados ao passa-
do, havendo algo antigo a ser transmitido, recebido,
aprendido, preservado. Alguma coisa a ser vivida e
revivida, constantemente. Porém existindo algo novo
a ser gerado, inventado, experimentado e descober-
to. Vindo a ser, num permanente retorno de fazer e
refazer. (VALLE, 2004, p.9).

Nesse contexto o auto do pastoril e os reisados são ricos
em informações históricas. No Brasil eles surgem na colonização,
trazido pelos jesuítas que se utilizaram do teatro como instrumento
pedagógico. Padre Anchieta ao observar como os índios imitavam,
representavam e dançavam para comemorar, celebrar a vida ou
mesmo a morte, a vitória entre outras coisas, para chamar a aten-
ção dos índios e colonos, acrescentava músicas e danças aos autos,
“daí que a mímica, os jogos cênicos, as danças e outras formas
primitivas de representações instituídas em cerimônia – eróticas,
religiosas, estéticas ou mesmo política em sentido mais amplo – são
considerados elementos básico do desenvolvimento da aprendiza-
gem, fixação do saber.” (CAFEZEIRO E GADELHA, 2004, 26).
Percebemos que esses elementos eram introduzidos ao teatro
Jesuítico de modo que o tornasse ameno e agradável, já que era
pobre em forma e resultado cênico. Os autos eram itinerantes, como
procissões e utilizavam alegorias para representar o sobrenatural
cristão.

182



Esse teatro no inicio do século XVIII, timidamente vai per-
dendo a característica do teatro de catequese dos jesuítas e de for-
tes traços medievais, talvez pela conjuntura atual do Brasil, que
recebe vários visitantes europeus e sofre com invasões, assim, tra-
zendo influencias novas. Embora a igreja mantivesse um papel re-
levante, pelo menos até metade do século, o teatro ganha outra
roupagem permitindo que seus atores improvisem. Os atores des-
tas representações teatrais eram escravos, colonos, cavalheiros e
outros que movimentavam toda cidade para a realização deste tea-
tro. Percebemos então o surgimento das manifestações feitas pelo
povo, para o povo. Ao falar da transição do teatro jesuítico para as
novas tendências que surgiram a partir da segunda metade do sé-
culo XVIII, Décio de Almeida Prado diz:

A igreja católica continua a desempenhar papel rele-
vante no teatro[...] Uma religiosidade difusa e mal
compreendida infiltrava-se de resto em todas as ati-
vidades da colônia, esbatendo, como Portugal, as
fronteiras entre o sagrado e o profano. Um viajante
francês, que passou pela Bahia em 1717-1718, deixou
consignado o seu espanto perante o que presenciou
numa festividade religiosa[...] Dentro ou fora da igre-
ja dançavam, ‘misturados, padres, freiras, monges,
cavalheiros e escravos’, sem contar o vice-rei e ‘mu-
lheres da vida’, o que arrancou do visitante um co-
mentário ácido: ‘só faltavam bacantes nessa festa’.
A tais manifestações particulares, que permitiam uma
ampla margem de improvisação, contrapunha-se ou-
tro tipo de espetáculos. Providos oficialmente pela
igreja, encaixam-se sem dificuldade, embora em pro-
porções modestas, dentro do perfil das festas barro-
cas ibéricas. A representação teatral completa nestes
casos um programa que empenha toda cidade, inclu-
indo, ao lado de encenações de peças, cavalhadas,
touradas, combates simulados, números musicais,
fogos de artificio e desfile de carros alegóricos. (PRA-
DO, 1999, 21 - 22).
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Discutir e vivenciar atualmente o folguedo no contexto esco-
lar é trazer a tona todo um patrimônio imaterial de enorme significa-
do, é reviver a herança das etnias que constituíram a base do povo
brasileiro. Sua realização envolve diversas formas expressivas –
musicais, dramáticas, coreográficas, literárias, plásticas etc. Nesse
aspecto estudar o folguedo é descobrir suas origens, não somente
como brincadeira, mas como estudo e compreensão do período
medieval, do período colonial e a sua ligação com o sagrado. É
valorizar a cultura e compreender as manifestações populares. É
perceber nele raízes medievais, vinda com os lusitanos, a brincadei-
ra e a música dos índios e negros, e compreender a apropriação
dessa manifestação pelo povo na atualidade. Sobre a rica mistura
cultural herdada pelos povos que nos formaram, Barroso diz que

A tradição cênica popular brasileira ostenta sua ri-
queza de origem na herança que recebeu das tradi-
ções medievais, sejam europeias, africanas ou asiáti-
cas e nos traços de rituais nativos que a elas se so-
maram. Tão rico sincretismo, processando-se em
terrar brasileiras, resultou em uma série numerosa de
novas formas e expressões cênicas, não apenas deri-
vadas ou desdobradas das antigas, mas, em alguns
casos, inegavelmente singulares. A lista dessas ma-
nifestações cênicas inclui o auto do congo e seus
derivados (maracatus, quilombos, congadas,
reisados de congo, taieiras etc.), a folia de reis e os
diversos reisados (reisados de couro, de careta, de
bailes, de caboclos etc.), os ranchos de animais, en-
tre eles os bois com suas variações (bois de reis, de
mamão, bumbas-meu-boi etc.), as marujadas, sejam
de guerra ou aventuras marítimas, com suas várias
denominações (barca, chegança, fandango, nau
catarineta), as lapinhas, presépios e pastoris, os dra-
mas de quintal e de circo, as contradanças (quadri-
lhas, caninha verde, reis de bailes etc.), as danças de
roda (samba de roda, coco, maneiro-pau, torém, dan-
ça de São Gonçalo, caboclinhos), a dança narrativa
das bandas cabaçais, o teatro de mamulengos, a
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performance dos contadores de história, dos
cantadores, dos camelôs e vendedores de cordel, os
cortejos e rituais das procissões, das irmandades de
penintentes e romarias católicas, os rituais dos
catimbós, candomblés, da umbanda e outras religi-
ões populares, as expressões do carnaval e outras
festas de rua etc. (BARROSO, s/d)1

Essas manifestações tem um estreitamento com a ativida-
de cotidiana das comunidades onde elas aparecem. Contudo, o rito
sagrado da encenação da ressurreição de Cristo e as lapinhas que
inicialmente foi encenado pelos eclesiásticos, e no fim da Idade
Média passa ser de domínio popular, vem sendo passado de gera-
ção para geração.

É nesse ponto de partida que percebemos a importância da cultura
popular dentro da escola. Segundo Conrado

O trato com as danças populares brasileiras na esco-
la possibilita um diálogo com todas as áreas do co-
nhecimento ou disciplinas curriculares, uma vez que,
para compreensão das mesmas é necessário o estu-
do do contexto étnico-sociocultural de onde se ori-
ginam (o bairro, o estado, a religião, os sujeitos, que
desenvolvem, a origem histórica, a condição social
destes, os materiais que correspondem a essa pro-
dução, os significados e conteúdos abordados na
manifestação artística, dentre outros). (CONRADO,
2004, 41)

Percebemos então que a introdução do folguedo, da cultura
popular no âmbito escolar enriquece o conhecimento, proporciona
uma nova maneira de conhecer historicamente o nosso país, “valo-
rizando outros referenciais que foram e continuam sendo recalcados
1 BARROSO, Osvald. In: Dramaturgia nordestina. s/d. Disponível em: http:/
/www.centrocultural.sp.gov.br/dramaturgianordestina/cultura_popular.htm
Acessado em> 29 de julho de 2013.
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pela ideologia dominante, que valoriza padrões importados[...] E
que favorecem no dia-a-dia uma desigualdade, desqualificação e
negação da rica contribuição dos povos indígenas e africanos, in-
clusive na escola.” (CONRADO, 2004, 42).

4. A PROMOÇÃO DA AFETIVIDADE ATRAVÉS DO
FOLGUEDO

Na sociedade moderna as relações estão se tornando ex-
pressas, rápidas, mudam de acordo com a tecnologia. Entre os ado-
lescentes e os jovens adultos, os sites são a forma mais corriqueira
de relacionamento, “portanto, pensar que nesse mundo em redes,
onde há mais quantidade do que qualidade de informações, a possi-
bilidade de fragmentação de saberes e culturas, e, portanto de su-
jeitos é muito grande.” (ACIOLI, 2007, 9).

Ao falar da fragilidade das relações em redes sociais, Sonia
Acioli afirma:

Ao refletir a relação indivíduo/sociedade Nobert
Elias entende o social, o todo, enquanto um con-
junto de relações. “Tais relações são sempre
relações em processo, isto é: elas se fazem e
desfazem, se constroem, se destroem, se recons-
troem” (WAIZBORT, 1999, p.92.) Dessa for-
ma, a sociedade pode ser percebida como uma
rede de indivíduos em constante relação, suge-
rindo a ideia da interdenpendência. (ACIOLI,
2007, p.6)

Nesse sentido as relações humanas construídas em redes
sociais muitas vezes são rompidas facilmente, por uma ausência do
contato físico, da inexistência da afetividade construída nas rela-
ções onde o real, o ver, o sentir e o toque são ausentes. As redes
sociais interligam as pessoas e fortificam alguns laços de amizade
pela facilidade da comunicação, e não pode ser negado seu valor na
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sociedade atual. Contudo, é a partir dos pontos frágeis dos relacio-
namentos sociais virtuais que buscamos as possibilidades de traba-
lhar a cultura, a afetividade, as relações sociais e o lúdico através
dos Folguedos nas academias desportivas e nas instituições escola-
res.

Dessa forma, fizemos uma experiência com o auto do pasto-
ril numa escola de ensino fundamental entre tantas outras experiên-
cias com a tradição como prática educativa no intuito de verificar o
desenvolvimento de afetos por meio desse tipo de atividade lúdica.
Percebemos que ao trabalharmos o folguedo na escola, foi visível o
estreitamento dos laços afetivos entre os alunos, o prazer da diver-
são e descobrir as relações das brincadeiras com  a história. Ao
perguntar a aluna Viviane Vitória de 10 anos, como é fazer parte do
pastoril e como foi conviver com a turma que o fez, ela fala: “Foi
bom, fiz muitos amigos, conheci gente das outras turmas, e adorava
a música das borboletinhas. E o bom é que fala de Deus, e no
pastoril a gente dança, canta... às vezes cansa porque tem muito
ensaio, mas é divertido”. Ao trabalharmos o folguedo dentro da
comunidade escolar, as relações familiares com a escola se estrei-
taram, os relacionamentos entre os educandos e os laços afetivos
entre professores e alunos melhoraram, saindo do formal, sem hie-
rarquia, porém prevalecendo o respeito.

No âmbito da academia desportiva a promoção da felicida-
de e afetividade através da prática de ritmos tradicionais foi bastan-
te significativa, pois estes espaços são frequentados por pessoas
comuns, estudantes e trabalhadores que possuem objetivos varia-
dos, como aprender sobre novas culturas, perder peso, passar o
tempo ocioso, renovar suas forças para enfrentar mais um dia de
trabalho, outros apenas se divertirem e serem felizes, com isso o
termo folguedo na definição de Mário de Andrade citado por Juliana
Bittencourt Manhães em seu trabalho se encaixa perfeitamente neste
estudo quando ele diz assim:

A palavra folguedo vem de folgança, o momen-
to da “folga” o tempo do ócio, o ato de se entregar
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ao divertimento, assim como a palavra folguedo de-
signa as danças brasileiras no geral, a manifestação
em si, o tempo fora do trabalho ordinário, tempo
extracotidiano, que se presentifica nas festas. Tam-
bém se podem afirmar que o folguedo é uma catego-
ria situada por Mário de Andrade como danças dra-
máticas. (ANDRADE, 1982, apud, Malhães, p. 05).

Por meio de diálogos e entrevistas via redes sociais com
alguns alunos da academia, percebemos que além da afetividade
gerada nas aulas, a socialização e as relações interpessoais promo-
veram um melhor resultado no ambiente de convivência, como re-
lata Naylane Araújo ao ser perguntada sobre o que sentiu com as
aulas de ritmo, significados e resultados assim se manifestou: “Me
sinto mais leve, feliz e simpática! Fazemos a aula com prazer, sor-
rindo. Obrigada por promover isso nas pessoas, eu adoro”.

Não estamos querendo fazer uma competição entre as au-
las de aeróbia e as de Dança/ritmos, nosso desejo é apenas promo-
ver uma atividade diferencial do que tem sido ofertado desde então
nas academias, com repertorio popular nacional juntamente com a
nossa corporalidade dançada proporcionando nas horas de ócio e
folga, além da perda de peso, uma relação de felicidade, prazer,
satisfação por está realizando movimentos populares que não dei-
xam de ter uma finalidade física parecida com a da aeróbica, mas
com um diferencial: o movimentar-se experimentando elementos
rítmicos musicais brasileiros com sentidos de nossa brasilidade, pro-
movendo pelo aspecto lúdico dessas práticas, alegria por diversos
ângulos tanto no individual quanto no grupal, Vladiana Valeska, alu-
na da academia, argumenta sobre essa alegria:

   A dança mudou muito a minha vida, e pra melhor, bem
melhor. Descobri que a dança alimenta a minha alma e eu transmito
isso para as pessoas que convivem comigo diretamente. A dança
me trouxe mais alegria, pois, esteja onde eu estiver, não posso escu-
tar uma música que eu já estou toda me peneirando[...] Sempre que
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estou abatida trato logo de ligar o som e começar a lembrar das
aulas de dança.

O livro oito dos PCNs p. 36 - 37 enfatiza que o professor
deve promover o incentivo da arte aliado ao conhecimento, buscan-
do o desenvolvimento das habilidades e competências de seus alu-
nos, trabalhando relacionamentos sociais. Assim, é importante a
prática do folguedo e sua ludicidade como uma prática educativa,
pois

A aprendizagem em arte acompanha o processo de
desenvolvimento geral da criança e do jovem desse
período, que observa que sua participação nas ativi-
dades do cotidiano social estão envoltas nas regula-
ridades, acordos, construções e leis que reconhece
na dinâmica social da comunidade à qual pertence,
pelo fato de se perceber como parte constitutiva des-
ta. Quando brinca, a criança desenvolve atividades
rítmicas, melódicas, fantasia-se de adulto, produz
desenhos, danças, inventa histórias[...]Cabe também
ao professor tanto alimentar os alunos com informa-
ções e procedimentos de artes que podem e querem
dominar quanto saber orientar e preservar o desen-
volvimento do trabalho pessoal, proporcionando ao
aluno oportunidade de realizar suas próprias esco-
lhas para concretizar projetos pessoais e grupais. O
incentivo à curiosidade pela manifestação artística
de diferentes culturas, por suas crenças, usos e cos-
tumes, pode despertar no aluno o interesse por valo-
res diferentes dos seus, promovendo o respeito e o
reconhecimento das distinções; ressalta-se assim a
pertinência intrínseca de cada grupo e de seu con-
junto de valores, possibilitando ao aluno reconhecer
em si e valorizar no outro a capacidade artística de
manifestar-se na diversidade. (PCN de Arte, p. 36-
37).

Sabemos que a escola e a academia desportiva possuem ob-
jetivos diferentes, no contexto cultural dessas aulas. Entretanto, em
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ambos os espaços, ficou comprovado à possibilidade do desenvolvi-
mento das relações de afetos.

No caso da academia os alunos não se limitam em apenas
dançar, cantar, entender os fatos históricos, como ocorre no âmbito
escolar.  A aluna Daniela Sousa 29 anos enfatiza que “além de
trabalhar muito o convívio interpessoal, faz com que tenhamos curi-
osidade de conhecer outros ritmos para que possamos aprender
pelo menos um pouco de outra cultura”. Eles se sentem mais segu-
ros para dançar e acabam multiplicando essa experiência e
consequentemente reforçando para as novas gerações elementos
da gestualidade das danças populares praticadas como diz a aluna
Luciana Amora 32 anos: “Me sinto segura sabendo as coreografias
das novas músicas, aumentou a vontade de dançar ainda passo pras
amigas, primas e filha”.

Assim, a segurança adquirida nas aulas melhorou tanto o
convívio interpessoal quanto no desenvolvimento intelectual, possi-
bilitando o aluno á multiplicar um conhecimento que poderia ser
apenas um corporal, mas que se transformou em um assunto de
interesse de muitos alunos, causando uma valorização da cultura
popular.

Considerações finais

Este trabalho nos mostra que podemos utilizar a Cultura
Popular como recurso de integração, socialização e promoção da
afetividade entre as pessoas. Durante o inicio da pesquisa, perce-
bemos o estranhamento e até uma recusa, mas com argumentos e
a evolução dos resultados, observamos a aceitação da proposta.

Trabalhar com folguedos em instituições diferentes, a es-
cola e a academia desportiva, nos mostra como é possível à utiliza-
ção do popular, do tradicional para realizar com os folguedos práti-
cas comuns com varias finalidades.
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A pesquisa mostra que na academia desportiva a iniciativa
do trabalho com os folguedos foi de fundamental importância para
um melhor resultado físico, intelectual e psicológico, já que, em en-
trevistas os alunos afirmam uma significativa melhora em aspectos
de sua vida.

Na escola percebemos que a prática do pastoril favoreceu
um estreitamento das relações família/escola onde pais e mães, tios,
primos, vizinhos, compareceram com mais frequência, para buscar
as crianças, para assisti-las em apresentações, proporcionando isso
uma aproximação, uma ligação mais íntima com a família do edu-
cando. Nas relações professores e alunos, observamos à mudança
de atitude, o reconhecimento das habilidades, a mudança de maus
comportamentos, pois existia uma ligação mais afetiva por meio da
brincadeira do folguedo que proporcionando risos, foi aos poucos
tirando  o rigor, a rigidez da sala de aula e promovendo descontração.
Nos relacionamentos entre os alunos, observamos que as diferen-
ças entre as idades sumiram, que a relação de coleguismo é inten-
sa, a troca de experiência e a proteção com os menores e etc.

Pelo exposto concluímos que a utilização do folguedo como
estudo seja histórico, linguístico ou regional, por meio de sua vivencia
se torna algo mais compreensivo, algo que dentro de sala foi perce-
bido principalmente no desenvolvimento de afetividades interpessoais
e grupais tão necessárias no meio adverso em que vivemos.
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O PESQUISADOR DA CULTURA POPULAR

Enquanto o professor ensina, o pesquisador faz perguntas
para obter respostas confiáveis e aprender. A relação entre
professores e pesquisadores é dialética. Enquanto o bom professor
também pesquisa, o pesquisador leva ao conhecimento da sociedade
as suas descobertas. O ideal da boa escola, do primário à faculdade,
é ensinar os próprios alunos a pensar e questionar e não apenas
memorizar as materias oferecidas.

PARTE 01 – A BUSCA DA VERDADE
No estudo da cultura popular, o pesquisador da cultura e

da religiosidade necessariamente há de confiar no informante pobre
e buscar a verdade sem idéias preconcebidas e sem preconceito.
De modo especial, reconhecer como autêntica e autônoma a
experiência religiosa própria dos marginalizados e de suas
comunidades. Sem perceber a confiança e o respeito da parte do
pesquisador, a pessoa pesquisada não vai expôr sua vida e religião
a outrem. Ao abraçar a cultura, a história e a religião do povo, o
pesquisador se defronta com uma variedade de coisas que não
combinam com as teorias e ciências ensinadas pelos professores
da educação oficial. Neste hora, é preciso supor, sempre, que o
sujeito pesquisado e sua comunidade sejam inteligentes e coerentes
na busca da verdade.

O pesquisador padre José Evangelista de Souza escre-
veu: “Não levava nenhum projeto de pesquisa de cultura popular,
nem estava treinado para isso. Estava apenas observando o povo,
quando me dei conta de que estava noutro mundo cultural. (...) O
tempo ia passando e, a cada visita às comunidades, se descortinava
um mundo encantado de sabedoria e de religiosidade. Ensinaram-
me depois que aquilo não era folclore, nem religiosidade, mas a
sua verdadeira cultura e a sua autêntica religião. (...) Os homens
passaram a me dar uma aula sobre a flora local: Isso aqui é ma-
deira-de-lei; aquilo ali é mata-pasto, é que nem praga! Ago-
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ra, isto é flor de jardim: as mulheres plantam só prá boniteza;
aqui é mastruz, tem muita serventia: com o sumo dele a gente
limpa o estômago, cura feridas”.1

Sobre a interpretação dos depoimentos populares, diz
Ecléa Bosi: “Como pode o pesquisador desvendar as expressões
desta substância narrativa, se ele se aproxima apenas periodica-
mente do grupo e revestido dos signos de seu ‘status’ social, sig-
nos bem visíveis para o sujeito que ele entrevista? Que diremos de
nós mesmos como interlocutores? Nós cuja razão nega, mas cuja
vida de todo dia aceita a divisão de classes? Esse não da razão é
acompanhado pelo conjunto de atitudes que dizem sim, sim, sim
ao sistema. Pois bem, essas atitudes se traduzem em signos da
nossa expressão corporal, na roupa, na fala que também são cap-
tados pelos dialogantes da classe pobre”.2

A pesquisa é um trabalho árduo, que inclui prudência e
disciplina. Núbia P.M. Gomes explica: “Há um longo percurso, de
espera e respeito, até o momento da obtenção das informações
necessárias e quem estabelece essa hora é o informante, quando
se decide a revelar ao pesquisador o significado das crenças que
lhe norteiam a vida. Mesmo nessa circunstância, nem tudo se re-
vela porque o espaço do sagrado exige a iniciação que permite a
transposição entre o profano e o religioso.”3 E acrescenta: “O
diálogo livre é a observação participante, presente em todas as
etapas da pesquisa. Não há momento na convivência entre pes-
quisador e pesquisado que seja destituído de valor para o conheci-
mento do outro. Muitas vezes, na conversa informal, longe do gra-
vador e da preocupação em responder a uma pergunta proposta, o
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informante fornece dados decisivos para a compreensão de sua
experiência social”.4

Renato Almeida define o folclore como uma “disciplina de amor”.
E diz ao estudioso: “Você vai ver e estudar fatos, vai penetrar no
meio do povo, conviver com ele, participar de suas festas e fun-
ções, saber como cria as crianças, trata os doentes, segue os res-
guardos, utiliza os remédios, enterra e chora os mortos, como se
veste, como se alimenta, como reza, como trabalha, como se diver-
te, no que acredita e teme. É preciso captar a intimidade, mostrar
interesse e simpatia para levar a termo feliz a incumbência de cole-
tar folclore. Melhor se esse interesse e essa simpatia se tornarem
realmente sinceros.” E acrescenta: “Uma coisa é ver, outra ouvir
dizer.”5

No livro “Pesquisa Participante”, o antropólogo Carlos Rodrigues
Brandão diz: “A ‘participação’ não envolve uma atitude do cientista
para conhecer melhor a cultura que pesquisa. Ela determina um
compromisso que subordina o próprio projeto científico de pesquisa
ao projeto político dos grupos populares cuja situação de classe,
cultura ou história se quer conhecer porque se quer agir”.6

Por tudo que foi dito acima, fica claro que, não é apenas com neu-
tralidade científica que se faz uma pesquisa sobre salário e custo de
vida. Pouco valeria uma pesquisa teológica da religiosidade popular
sem uma opção pelos pobres. Basta de marajás da cultura popular.
Para conseguir pensar como uma mãe de santo ou uma benzedeira
e entender a sua cultura não basta apenas boa vontade.

Nas minhas pesquisas da religiosidade popular, percebo que vive-
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mos num tempo de grandes mudanças. É preciso pesquisar a reli-
gião no meio operário, no meio universitário, nas CEBs, nos cultos
afro-brasileiros e entre os migrantes. Até agora sabemos muito pouco
da religiosidade popular urbana. (O site “urbanitas” traz pesquisas
específicas.) Surgiu também a preocupação que pesquisas e teses
feitas entre pobres, favelados, posseiros, jovens e negros tenham
um retorno para as comunidades pesquisadas.

Se de um lado o pesquisador tem que ser competente (ter recebido
boa formação), por outro lado deve ser livre (do oficial e convenci-
onal) e suas investigações supõe independência, numa total ausên-
cia de censura. Nesta posição excepcional, a responsabilidade e
sabedoria do investigador são básicas.

PARTE 02: A BUSCA DOS FATOS

Dois assuntos interligados chamam nossa especial atenção: 1) a
tradição oral e 2) a história dos marginalizados. A cultura dos po-
bres é passada para frente em famílias e comunidades. Quando a
cultura oral desparece, será irrecuperável para sempre. As comu-
nidades estão entrando em crise pela migração, pela urbanização e
pela violenta imposição da mídia. Nenhuma cultura sobrevive sem
comunidade. A arte de jogar versos, a dança de roda, a folia que
visita as famílias, a sabedoria dos provérbios, o conhecimento das
plantas medicinais, a ajuda mútua do mutirão e a festa anual com
leilão, tudo isso está desaparecendo aos poucos. A roda de contar
histórias praticamente não existe mais. Historiadores afirmam que
a história dos pobres não foi escrita. A memória do massacre dos
índios e do sofrimento dos escravos não foi escrita por eles. A his-
tória dos vencidos é difícil de ser reconstruída. O desafio do pesqui-
sador da história é superar a desvalorização de homens notáveis
desprezados pela história oficial.

O historiador e sociólogo Eduardo Hoornaert (1974) escreve: “Existe
em primeiro lugar o simples descuido em registrar o que se passa
com pobres e humilhados. Os numerosos quilombos da história do
Brasil praticamente só nos são conhecidos através de relatos da
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repressão policial; pouca coisa foi arquivada da vida dos índios nos
aldeamentos missionários; a participação popular em movimentos
importantes como a revolução de 1817, o cangaço, o messianismo
sertanejo, as rebeliões de senzala etc. Conservaram vestígios ape-
nas na cultura popular. Em segundo lugar, houve a destruição de
documentos considerados humilhantes, como os que se referiam à
escravidão africana (decreto de Rui Barbosa, no início da primeira
república). Numerosos arquivos das Santas Casas de Misericórdia
e de administrações em geral foram queimados por interesses par-
ticulares. Uma terceira dificuldade provém do fato que a história
dos colonizados é frequentemente construída e interpretada pelos
colonizadores: a história dos índios pelos brancos, a dos escravos
pelos negreiros. Desta maneira os povos colonizadores sofreram
uma forma sutil de alienação: a sua própria história se lhes tornara
incompreensível e por vezes desprezível. A África sofreu isso até
recentemente, pois sua história foi contada por árabes e europeus.
O Brasil também sofre esse tipo de alienação (...). Contudo, a his-
tória dos pobres existe. Ela é conhecida pelos grupos que conser-
vam a fé no Reino que vem na simplicidade e na perseguição. Ela
se baseia, não nos documentos oficiais julgados dignos de serem
conservados, mas na sabedoria popular, nas tradições que se trans-
mitem de geração em geração, no simbolismo religioso. Não é de
outra maneira que nos é conhecida a história de Jesus de Nazaré,
do povo eleito, dos apóstolos, mártires, santos, do fervor cristão
através dos tempos7.”

FINALMENTE: PESQUISADOR

Pelo visto acima, pesquisar folclore, artesanato ou cultura popular
nunca foi tarefa inocente ou fácil. Enquanto governos, igrejas, mei-
os de comunicaçaõ, escolas não davam a menor importância à cul-
tura de pobres e analfabetos, Paulo Freire mostrou a importância
da cultura na sua ‘pedagogia do oprimido’. O estudo da história e
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da cultura popular tem a ver com a democracia e com a diminuição
da desigualdade social. Um batuque registrado em Araçuaí (MG)
diz: “O batuque aqui é de rasta-espora,/ quem não tem dinhei-
ro, não conta história.//” Enquanto vários congressos de folclore
elaboraram definições pormenorizados do conceito folclore, alguns
pensadores nos alertam que é preciso definir primeiro o folclorista.
O assunto é intrigante, sobretudo para Comissão Mineira de Folclo-
re que está tentando renovar-se.

O pesquisador de folclore lida com a identidade e com a história do
povo brasileiro. Os dois assuntos são dinâmicos, isto é, estão sem-
pre em movimento. Mas a mudança cultural não é um processo
neutro. A globalização provocou a afirmação de individualidades.
Forças políticas e econômicas impõem mudanças de comportamen-
tos. A pesquisa da históriografia e das culturas do povo brasileiro
exige uma consciência do que queremos, um posicionamento de
respeito e não tanto de discurso ideológico.

Francisco van der Poel, ofm
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Corpo fechado e mandonismo sertanejo

Luís Santiago

O autor reside em Pedra Azul e tem se destacado como pesquisador de
primeira linha e um projeto ambicioso de estudo do Vale do

Jequitinhonha. O Vale do Boqueirões é um projeto a ser desenvolvido
em dez volumes, quatro dos quais já publicados. Há mais do que
louvar o esforço desse autor em correr atrás da história e buscar

recursos para tornar público o saber viver numa das regiões de maior
diversidade de Minas Gerais e da Bahia. A Comissão Mineira de

Folclore se orgulha de poder publicar o resumo da dissertação de
mestrado desse Mestre de múltiplos saberes. O autor conhece o vale do
Jequitinhonha como aqueles tropeiros, remeiros e viajantes do século

XIX, com  a competência de um estudioso do século XXI.

Introdução

Ainda era adolescente quando assisti pela primeira vez o longa
metragem O homem do corpo fechado, filme de 1972, escrito e
dirigido pelo mineiro Schubert Magalhães, natural de Cachoeira de
Pajeú, no vale do Jequitinhonha, que me impressionou bastante. Logo
em seguida, ainda adolescente, assisti repetidas vezes O amuleto
de Ogum (1974), de Nelson Pereira dos Santos, pois era um dos
longas mais exibidos nos cineclubes da capital mineira na segunda
metade dos anos 70; com enredo que gira também em torno da
crença o corpo fechado.

Corpo fechado é o nome usado no Brasil para designar o dom da
invulnerabilidade às armas de tiro, corte, ou perfuração. O corpo
fechado em sentido estrito é específico da cultura brasileira, até
onde sabemos. O termo corpo fechado pode também ser aplicado à
invulnerabilidade contra feitiços e mau-olhado, mas aqui nos referi-

201



mos especificamente à invulnerabilidade contra armas, noutras pa-
lavras, o portador do corpo fechado era imune a ferimentos provo-
cados tanto pelas armas brancas quanto de fogo.

O tema não era novo, já tinha sido abordado por escritores renomados,
ninguém menos que Mário de Andrade, em O turista aprendiz
(diário de viagem escrito em 1928-1929, originalmente publicado
em jornal na mesma época) e em Música de feitiçaria no Brasil
(conferência proferida em 1933, publicada postumamente em 1963),
e João Guimarães Rosa, no conto “O corpo fechado”, que faz parte
do seu primeiro livro Sagarana (1946), e na sua obra-prima Grande
sertão: veredas (1956).

As décadas se passaram depois desses tempos de cineclubista e
numa graduação tardia, em curso emergencial para licenciatura em
História, oferecido pela Unimontes, em Pedra Azul (2004-2007), o
assunto do corpo fechado voltou a me interessar. Estava no segundo
período, quando fui apresentado aos textos de Max Weber e de
Maria Isaura Pereira de Queiroz. O conceito de “dominação
legitimada pelo carisma” do primeiro foi aplicado pela segunda autora
ao coronelismo e ao mandonismo local brasileiro.1 Percebi então
que por meio do corpo fechado (que é um dom sobrenatural e logo
um carisma) poderia entender melhor alguns aspectos da política
interiorana e da cultura de violência sertaneja. A riqueza desse veio
de estudos superou as expectativas iniciais e rendeu diferentes
comunicações, artigos (entre os quais o que leitor tem em mãos) e
uma dissertação de mestrado em História Social, também pela
Unimontes (2011-2013), redigida sob a benevolente e arguta
orientação da professora Carla Anastasia.

1 Max WEBER, Economia e sociedade, 1991, v. 1, p. 158-167; Maria
Isaura PEREIRA DE QUEIROZ, “O coronelismo numa interpretação
sociológica”, in PEREIRA DE QUEIROZ, O mandonismo local na vida
política brasileira e outros estudos, 1976, p. 186-187; conferir também
PEREIRA DE QUEIROZ, O messianismo no Brasil e no mundo, 2003, p.
329, n. 62.

202



O presente texto é basicamente um resumo dessa dissertação,
intitulada O mandonismo mágico do sertão – Corpo fechado e
violência política nos sertões da Bahia e de Minas Gerais (1856-
1931), disponível no site do Programa de Pós-Graduação em História
da Unimontes, sobretudo do primeiro capítulo.2 Excluímos aqui, para
fins de condensação, alguns assuntos paralelos, entre os quais a
polêmica em torno do estado endêmico de guerra nos sertões, que
ocupa boa parte da dissertação, e ainda a discussão também polêmica
sobre o que é e o que não é coronelismo. Acrescentamos, em
compensação, alguma informação aqui e ali e mudamos um pouco
a ordem de exposição dos argumentos.
O principal pressuposto teórico da pesquisa é, portanto, o de
dominação legitimada pelo carisma, de Weber, mas aplicado à política
brasileira por Maria Isaura Pereira de Queiroz, Eul-soo Pang e mais
recentemente pela goiana Maria Cristina Teixeira Machado.3 A
política é entendida em sentido rosiano, conforme já foi definido por
Walnice Galvão, em As formas do falso, Heloísa Starling, em
Lembranças do Brasil, e Willi Bolle, em Grandesertão.br.4 A
metodologia empregada é grosso modo a que Marc Bloch empregou
em Os reis taumaturgos (sobre um poder sobrenatural de cura
utilizado para legitimar dinastias francesas e inglesas) e que Jacques
Le Goff também empregou em curta passagem do seu São Luís.5

Não se trata de uma história das mentalidades, mas de “uma
1 Luís Carlos Mendes SANTIAGO, O mandonismo mágico do sertão,
2013, disponível em http://www.cch.unimontes.br/ppgh/Dissertacoes,
acesso em 14 jan. 2014.
2 Max WEBER, Economia e sociedade, 1991, v. 1, p. 158-161; Maria Isaura
PEREIRA DE QUEIROZ, “O coronelismo numa perspectiva sociológica”,
1976, p. 67-68; Eul-soo PANG, Coronelismo e oligarquias, 1979, p. 59, 119-
121; Maria Cristina Teixeira MACHADO, Pedro Ludovico, 1990, p. 99-102;
Luís SANTIAGO, O mandonismo mágico do sertão, 2013, p. 24-25.
3 Walnice Nogueira GALVÃO, As formas do falso, 1972, p. 17-24, 41-68;
Heloísa Maria Murgel STARLING, Lembranças do Brasil, 1999, p. 15-30,
41-66; Willi Bolle, Grandesertão.br, 2004, p. 20-21, 116-139; SANTIAGO, O
mandonismo mágico do sertão, 2013, p. 15.
4 Jacques LE GOFF, São Luís, 2002, p. 732-739; SANTIAGO, O
mandonismo mágico, 2013, p. 18.
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antropologia política histórica”, conforme Le Goff definiu muito bem
na introdução que escreveu para a edição de 1983 do livro de Marc
Bloch.6

Começaremos com o esboço de uma história da crença no corpo
fechado, passando em seguida às técnicas para fechar o corpo e
para se matar quem tinha o corpo fechado, encerrando com a enu-
meração de alguns dos mais famosos portadores do corpo fechado,
com as especificidades desse carisma em cada um desses persona-
gens e outros poderes sobrenaturais dos quais porventura também
fossem portadores.

1. Origens africanas do corpo do fechado

O corpo fechado faz parte de um conjunto de crenças muito mais
amplo que existe em praticamente todas as culturas desde tempos
imemoriais, na invencibilidade e na invulnerabilidade de algumas
pessoas. Para ficarmos apenas entre as culturas que serviram de
matrizes à brasileira, temos Aquiles, personagem invulnerável e
invencível em torno do qual gira a trama da Ilíada, de Homero, e o
Salmo 91, um dos prediletos da população sertaneja, que fala tam-
bém da invencibilidade (“caiam mil ao teu lado e dez mil a tua direi-
ta”) e da invulnerabilidade (aquele que está no abrigo do Altíssimo
não teme “a flecha que voa de dia”).7 Em tempos bem mais recen-
tes, Eric Hobsbawm, em Rebeldes primitivos menciona o ucraniano
Oleksa Dovbush, o tcheco Nikola Shuhaj e o napolitano Angelo
Duca, o “Angiolillo”, que tinha um anel que fazia com as balas des-
viarem do seu corpo. Para Hobsbawm, a semelhança entre cren-
ças tão disseminadas se deve à similaridade entre as condições

6 Jacques LE GOFF, “Prefácio” in Marc BLOCH, Os reis taumaturgos,
2003, p. 36-37; SANTIAGO, O mandonismo mágico, p. 17.
7BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2008, p. 961, Salmo 91, ou mais corretamente
90, versículos 5-7; conferir também Eduardo França PAIVA, “Allah e o
Novo Mundo”, in PAIVA et alii (org.), Escravidão, mestiçagens, populações
e identidades culturais, 2006, p. 23-24; SANTIAGO, O mandonismo
mágico, 2013, p. 26.
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sociais que dão origem, em distintos tempos e lugares, ao “banditismo
social”.8

Luís da Câmara Cascudo é outro grande pesquisador que trata do
corpo fechado, mas não se trata de um fechamento contra armas e
sim contra malefícios. Segundo esse autor, em Meleagro, o fecha-
mento de corpo contra armas fora outrora “uma das razões supre-
mas do catimbó”, mas nenhum dos catimbozeiros que consultou
admitiu ser capaz de tornar a pessoa “impenetrável às balas quen-
tes e às facas frias, águas mortas e vivas, fogo, dentada peçonhenta,
praga e malefício”. Explica, contudo, que “nas macumbas cariocas
e candomblés baianos” eram vendidos amuletos que garantiam a
invulnerabilidade do portador. Para Câmara Cascudo a origem da
cerimônia de fechamento do corpo está na Europa Ocidental, em
liturgia na qual o cliente se coloca em uma bacia com água e põe
um pé sobre o outro. Nesse ritual da antiga feitiçaria portuguesa
beneficiário recebia passes em cruz feitos com uma chave de
sacrário sobre os olhos, a boca e os ouvidos. Era chamado de fe-
char a morada e o estudioso potiguar até encontrou em Pernambuco
uma oração em que o devoto pede a Jesus e à Virgem que fechem
seu corpo “com a chave do santo sacrário”.9

Embora o termo “fechar o corpo” certamente se origine nessa an-
tiga magia portuguesa, toda a cultura sertaneja em torno do fecha-
mento do corpo para fins bélicos e políticos tem origem africana,
conforme indicou Eduardo França Paiva no artigo “De corpo fe-
chado”. A origem do costume de fechar o corpo vem certamente
do antigo reino Mali e da cultura manden, ou mandinga, largamente
difundida na região que vai do Senegal à Guiné. O fundador do
império Mali, Sundiata Keita, enfrentou o rei Sumaoro Kante, que
era invulnerável, portanto invencível, e já havia vencido e matado

8 Eric HOBSBAWM, Primitive rebels, sd, p. 15 (existe tradução brasileira);
SANTIAGO, O mandonismo mágico, p. 27, n. 8.
9 Luís da CÂMARA CASCUDO, Meleagro, 1951, p. 59-62; SANTIAGO,
O mandonismo, 2013, p. 28.
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nove reis da região a noroeste da curva do Níger. Sundiata desco-
briu que seu talismã, em manden tana, era uma espora de galo
branco, guardado em um saquinho chamado sassa, termo que sig-
nifica alforje de caçador. Em 1235, na batalha de Kirina, Sundiata
colocou uma espora de galo branco na ponta da sua lança e conse-
guiu ferir Sumaoro, que abandonou o campo de batalha, dando-se
por derrotado. Embora Sundiata tenha adotado o islamismo, as prá-
ticas mágicas não foram abolidas, tanto assim que o termo mandin-
ga designa hoje feitiço e mandingueiro é o feiticeiro, o que explica a
ausência de escravos denominados de “mandingas” nos documen-
tos, pois desvalorizaria as “peças”, em vez disso optava pelo porto
ou região de embarque: Mina, Guiné, ou simplesmente da Costa.
Com a islamização, contudo, os tanas foram substituídos por tre-
chos do Corão escritos em caracteres arábicos sobre um papel
dobrado e guardado na sassa.10

A importação dessa prática mágica foi feita pelos escravos de ori-
gem manden, geralmente embarcados no porto de Elmina. Eram
escravos mandingos, integrantes da sua milícia particular, os res-
ponsáveis pela suposta invulnerabilidade do potentado colonial (foi
o líder da rebelião emboaba) Manoel Nunes Viana, segundo denun-
ciava seu inimigo, o conde de Assumar, em 1718. Não há, contudo,
na denúncia de Assumar, qualquer referência a métodos ou instru-
mentos para o fechamento do corpo.11 Passados mais de cem anos
dos atritos entre Assumar e Nunes Viana, em meio aos objetos
confiscados entre os malês que participaram do célebre levante de
1835, na capital da Bahia, havia várias dessas orações corânicas,
acompanhadas de figuras geométricas e guardadas em bolsas de

10Eduardo França PAIVA, “De corpo fechado”, in Douglas Cole LIBBY e
Júnia Ferreira FURTADO (org.), Trabalho livre, trabalho escravo, 2006,
p. 118-127; Djabril Tamir NIANE, Sundjata ou A epopéia mandinga,
1982, p. 17, n. 2; Djabril Tamir NIANE, “O Mali e a segunda expansão
manden”, in ___.(org.) História geral da África, 2010, v. 4, p. 149-150;
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 27-28.
11 Eduardo França PAIVA, “De corpo fechado”, 2006, p. 118-127;
SANTIAGO, O mandonismo, p. 28.
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mandingas, cujas fotos podem ser vistas nas páginas do clássico
Rebelião escrava no Brasil, de João José Reis.12 O uso desse tipo
de amuleto já tinha se disseminado não apenas no Brasil, mas tam-
bém em Portugal, onde um testemunho de 1685, conta que em Lis-
boa, “muitos negros, lacaios” e “pessoas de ordinária condição” se
valiam de bolsas de mandingas para “livrar o corpo de perigos e
feridas de facas, espadas e adagas”. Na colônia de Mazagão, no
Marrocos, o uso dessas bolsas era considerado indispensável.13 Tam-
bém entre os insurgentes haitianos, conforme Carolyne Fick, os
sacerdotes do culto vodu, “proviam os escravos com amuletos e
talismãs, que supostamente os protegiam de qualquer perigo desde
que estivessem realizando um ato de resistência, legitimado pela
religião”.14

No Brasil, contudo, os textos corânicos foram substituídos por ora-
ções fortemente imbuídas do catolicismo popular rural. Esses tex-
tos também eram guardados em bolsas de mandingas, que obvia-
mente deixaram de ser chamadas assim, recebendo os nomes de
“breves ou bentinhos”, mas sendo também denominadas, até hoje,
patuás.15 Muitas vezes esses talismãs recebiam a bênção de pa-
dres, tornando-se ainda mais poderosos. Não eram necessariamen-
te para fechar o corpo. Em uma oração da segunda metade do
século XVIII, cortada em tiras e colada nas dobras da carta de
coartação de um escravo crioulo, o portador pede que o medo petri-
fique seus inimigos.16

Parece que essas bolsas de mandinga, ou breves, tinham caráter
cumulativo. Uma mesma oração fazia diferentes pedidos e o ser-

12João José REIS, Rebelião escrava no Brasil, 2004, p. 183-197.
13 Daniela Buono CALAINHO, Metrópole das mandingas, 2008, p. 98-99;
SANTIAGO, O mandonismo, p. 30.
14Carolyne FICK, The making of Haiti, 1990, p. 65-66 (tradução livre);
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 30.
15João José REIS, Rebelião escrava no Brasil, 2004, p. 182-183.
16Eduardo França PAIVA, “Allah e o Novo Mundo”, 2010, p. 27-28;
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 30.
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tanejo carregava distintas orações. Entre os objetos apreendidos na
Rebelião Malê, havia treze orações corânicas presas por um fio
preto.17 Lampião trazia diferentes breves presos ao pescoço. Uma
descrição feita quando ainda estava vivo, conta que o rei do cangaço
trazia ao peito um “comprido lenço de cores vivas, atado no pesco-
ço por grande e vistoso anel, deixando ver, ao esvoaçar das pontas
medalhas do padre Cícero, breves, bentinhos e rezas que lhe fe-
cham o corpo”.18 Segundo Élise Grunspan-Jasmin, quando Virgulino
foi morto, em 1938, trazia ao peito “sete orações fortes” distribuí-
das em “saquinhos”: Oração do Salvador do mundo, Oração
das treze palavras dictas e retornadas, Oração de nosso se-
nhor Jesus Christo, da Virgem das virgens predigiosa (sic), da
Beata Catarina, de santo Agostinho e da pedra cristalina.19

A aparência do cangaceiro lembra a do guerreiro manden, confor-
me se vê em figura publicada no livro João José Reis, sendo que
este último não porta armas de fogo nem tampouco bandoleiras,
também são diferentes os chapéus. Têm, contudo, em comum, os
panos que atravessam o corpo em diferentes sentidos e a
multiplicidade de alforjes, as sassas, com diferentes tamanhos e
desenhos, cada qual com sua especificidade, os pequenos alforjes
estilizados, no Brasil chamados breves, tinham em ambas tradições
a função mágica de transportar os talismãs ou orações. O termos
cangaceiro e cangaço vêm justamente da carga, semelhante à canga
ou cangalha colocada, sobretudo, em asininos e muares na qual
serão ajustadas as bruacas ou jacás ou outra forma de carga. Cabe
notar que cangaço é o aumentativo de canga e a carga devia ser
mesmo muito pesada, pois um dos sinais distintivos do cangaceiro
era o “calo de bornal”, que trazia nos ombros, formado pela alça
dos embornais (embornal é o mesmo que alforje). O outro sinal
distintivo era a nuca branca, devido ao cabelo comprido.4

17João José REIS, Rebelião escrava no Brasil, 2004, p. 183.
18Ranulfo PRATA, Lampião - Documentário, 2010, p. 37; SANTIAGO, O
mandonismo, 2013, p. 31.
19 Élise GRUNSPAN-JASMIN, Lampião – Senhor do sertão, 2006, p. 229-
230; SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 31.
20 João José REIS, Rebelião escrava no Brasil, 2004, p. 182; Frederico
Pernambucano de MELLO, Guerreiros do sol, p. 73; SANTIAGO, O
mandonismo, 2013, p. 31, inclusive n. 9.
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2. Tecnologia de fechamento do corpo

Carregar breves, patuás ou bolsas de mandingas é apenas uma en-
tre as muitas técnicas de se fechar o corpo, nos parece, contudo,
que representa certo nexo entre as outras formas, podendo mesmo
estar na origem das demais. O conteúdo clássico desses saquinhos
mágicos é a oração. Além da oração, os patuás podem também
conter toda sorte de objetos, imagens sacras em papel ou metal
(medalhinhas), uma lasca da madeira da cruz na qual Jesus foi
martirizado, ou um talismã. A bandoleira Anésia Cauaçu segundo o
depoimento de Alvina Ferreira, senhora centenária que a conheceu,
carregava uma “repetiçãozinha”, um rifle de repetição em miniatu-
ra.21 O pedaço de madeira supostamente tirado da cruz do Gólgota
era chamado de Santo Lenho, ou Santo Leme, conforme também
encontramos. Podia ser carregado na bolsinha de mandinga (caso
do bandido Antônio Dó) ou costurado debaixo da pele (subdelegado
e vereador Afonso Lopes Moitinho). Grande poder era também
atribuído à hóstia, roubada por beatas que frequentavam as casas
paroquiais, podia igualmente ser costurada sob a pele. O cearense
Pinto Madeira, que liderou um levante para trazer Pedro I de volta
ao trono brasileiro, tinha, segundo se conta, uma hóstia costurada
sob a epiderme, também era o caso de Balão, cangaceiro do grupo
de Lampião. A hóstia, que é a carne do Cristo, da mesma forma que
os fragmentos da santa Cruz, inserida no próprio corpo da pessoa,
transmite a imortalidade de Jesus ao portador. Depois de receber
tiros, facadas e pauladas sem efeito algum, Afonso Lopes ensinou
aos seus algozes a forma como deveria ser morto e Balão, já velho
e adoentado, pediu que lhe retirassem a hóstia que trazia sob a pele,
pois senão viveria para sempre.22 O bandido Antônio Dó trazia um
Santo Leme (sic) e um Breve de Roma em seu capote, certamente
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2013, p. 140-141.
22 Élise GRUNSPAN-JASMIN, Lampião – Senhor do sertão, 2006, p.
233-234; SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 32-33.



costurados no forro, seu assassinato somente foi possível porque
não o estava trajando.23 Horácio de Matos também tinha um pale-
tó-talismã, que guardava com muito carinho, pois ficara todo perfu-
rado de projéteis em uma tentativa da força pública baiana de to-
mar a cidade de Lençóis, enquanto ele sofreu apenas algumas es-
coriações, reforçando – talvez mesmo dando origem – a crença de
que tinha o corpo fechado.24

Outra forma de se fechar o corpo era por meio de rituais. Mário de
Andrade se sujeitou a um ritual de fechamento do corpo na última
sexta-feira de 1928 (28 de dezembro). Não foi uma das experiênci-
as mais agradáveis da sua vida: “É impossível descrever o que se
passou nessa sessão disparatada, mescla de sinceridade e de
charlatanismo, ridícula, dramática, cômica, religiosa, enervante, re-
pugnante, comovente, tudo misturado”. A cerimônia foi celebrada
por dois pais de santo, assistidos pela dona do terreiro de Catimbó,
dona Plastina, e mais três mulheres. Jesus e uma série de santos
eram invocados ao lado de caboclos, de uma orixá (Nanã-Giê) e de
outras entidades sobrenaturais. O modernista ficou chocado com a
movimentação de um dos pais de santo, que se golpeava, batia com
a cabeça na parede e rolava pelo chão, mas foi acalmado por Plastina:
“Não s’encomode, doutô! é assim mesmo!”25 O autor lastima ainda
ter despendido trinta mil-réis (30$000) naquele paradoxal misto de
encenação e sinceridade, mas não deixar de relacionar a movimen-
tação do pai de santo à dança dos macabeus, das tradições medie-
vais, de onde o termo “macabro”.26 Em Recife, dias depois, Mário
de Andrade voou em um biplano e um cronista local esclareceu em
tom jocoso que não havia motivo para qualquer temor, já que seu

23Saul MARTINS, Antônio Dó, 1997, p. 96; SANTIAGO, O mandonismo,
p. 33.
24Américo CHAGAS, O chefe Horácio de Matos, 1996, p. 171;
SANTIAGO, O mandonismo, p. 33.
25 Mário de ANDRADE, O turista aprendiz, 1983, p. 250-253;
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 29-30.
26 Mário de ANDRADE, Música de feitiçaria no Brasil, 1983, p. 38;
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 29.
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corpo havia sido fechado por “um catimbozeiro na Paraíba”.27 De
fato, ao que parece, o pesquisador tinha participado dias depois –
no fim de janeiro ou começo de fevereiro – de uma outra cerimônia
de fechamento do corpo na cidade da Paraíba (hoje João Pessoa),
onde recolheu a cantilena de abertura, que começa com “Eu sou
soldado de cavalaria”,28 certamente a mesma “Jorge da Capadócia”,
cantada por Caetano Veloso, que começa com “Jorge sentou praça
na cavalaria” e é também uma oração de fechamento do corpo:

“Armas de fogo meu corpo não alcançarão,
facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar,
cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo

amarrar,
pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge”.29

No fim das contas, fica a impressão que Mário de Andrade consi-
dera essa liturgia de fechamento do corpo puro embuste, ainda que
possa conter preciosos elementos antropológicos e artísticos. A opi-
nião de Guimarães Rosa parece ser mais ou menos a mesma, pelo
menos é o que indica a epígrafe do conto “Corpo fechado”, a can-
tiga de roda que começa com “A barata diz que tem” e a própria
figura de “seu Toniquinho das Águas”, um pedreiro “que tinha alma
de pajé”, que fecha com o corpo do herói com um prato fundo,
brasas, “agulha-e-linha”, cachaça e “outros aviamentos”.30

E existem ainda outras formas de fechar o corpo. Nas escolas
corânicas de africanos e afrodescendentes do Rio de Janeiro e de
Salvador, os estudantes bebiam a água com que eram lavadas as
tábuas que serviam de rascunho para transcrição de trechos do

27 Ernani BRAGA, “Vida musical”, in Mário de ANDRADE, O turista
aprendiz, 1983, p. 381.
28Mário de ANDRADE, Música de feitiçaria no Brasil, 1983, p. 33;
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 30.
29Caetano VELOSO, Prenda minha (CD, 1998); Eduardo
França PAIVA, “De corpo fechado”, 2006, p. 123; SANTIAGO,
O mandonismo, 2013, p. 30.
30 João Guimarães ROSA, Sagarana, 1984, p. 269, 297-299;
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 174-175.
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Alcorão.31 Anésia Cauaçu rezava dando voltas em torno de cada
um dos integrantes do temido grupo, antes dos combates, conforme
o testemunho de dona Alvina.32

Existe também, em contrapartida, uma contratecnologia da
vulnerabilidade específica, que Eduardo Paiva chama de “antídotos
ou práticas anuladoras”.33 Essa contratecnologia não está restrita
ao cenário brasileiro. O “corpo fechado” propriamente dito, como
já foi colocado, é tipicamente brasileiro, mas a crença na
invulnerabilidade de determinados indivíduos é universal. Também
é universal a crença na vulnerabilidade específica e pode-se mes-
mo dizer que “todo Aquiles tem seu calcanhar”. Aquiles, invulnerável
e invencível, foi morto com uma flechada no calcanhar, ou mais
propriamente no tendão-de-aquiles, único ponto vulnerável do seu
corpo. Na mitologia malaia é apenas com o auxílio de flechas mági-
cas que o herói Mahawangsa consegue afugentar a temível ave
Guirda. Sumaoro Kante só podia ser ferido com a espora de um
galo branco, que era seu talismã protetor (tana). O bandido tcheco
Nikola Shuhaj só poderia ser morto com um machado e a bala que
podia matar Oleksa Dovbush, dos montes Carpátios, tinha que ser
de prata e ainda ficar repousando ao longo de todo um ano em um
prato cheio de trigo. É tão difícil acreditar em uma invulnerabilidade
completa, sem vulnerabilidade nenhuma, que até na ficção os per-
sonagens invulneráveis possuem alguma vulnerabilidade específi-
ca, é o caso do Super Homem, das revistas em quadrinhos e do
cinema, invulnerável à balas, menos quando está em contato com
kriptonita.34
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31  Nei LOPES, Bantos, malês e identidade negra, 2011, p. 62; SANTIAGO,
O mandonismo, 2013, p. 33.
32 Márcia do Couto AUAD, Anésia Cauaçu – Mulher-mãe-guerreira,
2013, p.140-141.
33 Eduardo França PAIVA, “De corpo fechado”, 2006, p. 126.
34 James LOW, “A translation of the Keddah annals termed Maerong
Mahawangsa and sketches of the ancient condition of some of the nations
of Eastern Asia, with reference to the malay”, in James Richardson LOGAN
(org.), The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 1848, p.
26-27; Djibril Tamsir NIANE, “O Mali e a segunda expansão manden”,
2010, p. 149; Eric HOBSBAWM, Primitive rebels, sd, p. 14-15; SANTIAGO,
O mandonismo, 2013, p. 26-28.



No Brasil, não podia ser diferente, embora não nos conste qualquer
vulnerabilidade dos portadores mais antigos do corpo fechado, Nunes
Viana e o capitão Filgueiras, do Crato. O mito do padre José Vitório
de Souza é chamado de “a lenda da bala de ouro” e gira em torno
da sua vulnerabilidade específica, já que só poderia ser morto com
uma bala de ouro benzida por ele mesmo. Afonso Lopes devia ter
sua cabeça colocada sobre um pilão para ser decepada com uma
foice. Outra versão contra que trouxeram o jagunço e pai de santo
Tomás Tomba Morro, dos jarês (candomblés de caboclo) da Chapada
Diamantina, especialista em desfazer o fechamento de corpo.35

Para matar Antônio Dó, mesmo aproveitando de um momento em
que não estivesse trajando seu capote, muitas providências mági-
cas teriam sido tomadas pelos seus assassinos, que eram seus com-
parsas (os “variáveis companheiros” de que fala Guimarães Rosa).36

Dependuraram uma enxada nova numa caigateira, na qual batiam
todas as quintas-feiras e quando a ferramenta não retiniu foi porque
chegara o momento de cometer. Também passaram uma mão de
pilão no fogo, fazendo movimentos em cruz. Com ela desferiram o
primeiro golpe, depois dispararam tantos tiros de perto que a cami-
sa que Antônio Dó vestia ficou toda chamuscada.37

3. Mandões com o corpo fechado

I

O Riobaldo histórico

Quando Guimarães Rosa exclama, por intermédio do personagem
Selorico Mendes, pai e padrinho de Riobaldo: “Política! Tudo políti-
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35  Walfrido MORAES, Jagunços e heróis, 1973, p. 209-210; Isnara
Pereira IVO, O Anjo da Morte contra o Santo Lenho, 2004, p. 197-198;
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 33.
36  Guimarães ROSA, Grande sertão: veredas, 2006, p. 34.
37 Saul MARTINS, Antônio Dó, 1997, p. 96; SANTIAGO, O
mandonismo, 2013, p. 34.



ca, e potentes chefias,”38  ele quer dizer que o que rege a vida das
populações sertanejas é a política. Não se trata de uma política tal
como a entendemos, mas uma política de violência, que alguns cha-
mam, ao meu ver anacronicamente, de “pré-política”.39  Essa políti-
ca de violência tem duas etapas, primeiro contra o indígena massa-
crado, escravizado, aculturado e acuado, porém, depois de neutrali-
zadas as nações indígenas, o colono se vira contra seu vizinho. A
eleições não eram propriamente uma disputa de votos, mas uma
exibição de força, um intimidamento dos adversários, que muitas
vezes eram forçados a fugir das próprias moradias. Foi o que acon-
teceu com o liberal padre João Gonçalves Chaves, líder político de
Montes Claros, que pertencia ao partido liberal e foi expulso da
cidade por uma tropa de cavalaria enviada pelo novo ministério con-
servador.40  Essa situação de política não se restringe ao sertão,
mas tem lugar também nos grandes centros, nas áreas onde vivem
as populações pouco atendidas pelo poder público e até atacadas
pelas autoridades, as favelas, ocupações e subúrbios. É significati-
vo que a frase rosiana: “Deus mesmo se vier, que venha armado”
tenha sido aproveitada por rappers paulistanos.41 A política sertane-
ja de Guimarães Rosa, que podemos chamar de “política jagunça”
é a política de Selorico e de Riobaldo, de Zé Bebelo e de Rotílio
Manduca, de Antônio Dó e de Horácio de Matos, do padre Cícero
e de Antônio Conselheiro, de Lampião e do mestre Besouro.

Os muitos personagens históricos mencionados no romance rosiano
indicam justamente essa forma de política: Horácio de Matos, Rotílio
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38 Guirmães ROSA, Grande sertão, p. 111; parte dos argumentos, hipóteses
e conclusões apresentados nesta seção (“O Riobaldo histórico”) estão no
texto inédito de nossa autoria, intitulado “Política jagunça”, incluído no
livro Representações do sertão, organizado pelos professores Renato Dias
e Jeaneth Xavier, que se encontra no prelo.
39Hobsbawm por exemplo, em Primitive rebels, sd., p. 2.
40Jude BIEBER, Power, patronage, and political violence, 1999, p. 144;
gabinete de 31 de maio de 1848, dirigido por Francisco de Paula Souza,
primeiro conservador, depois do quinquênio liberal; SANTIAGO, O
mandonismo, 2013, p. 108.
41 Guimarães ROSA, Grande sertão, 2006, p. 19; a frase foi usada em um
rap da banda Pavilhão Nove.



Manduca, Felão, Antônio Dó, Indalécio, Leobas, a setecentista Maria
da Cruz, o “major” (na verdade tenente) Alcides do Amaral e a
própria coluna Prestes. De todos os personagens históricos que
aparecem no Grande sertão o mais mencionado é Antônio Dó,
também citado no conto “A hora e a vez de Augusto Matraga”. São
três citações diretas e numerosas citações indiretas, seja à serra da
Araras, onde viveu seus últimos anos e foi morto pelos “variáveis
companheiros”, seja Vargem Bonita, no município de Januária, onde
foi atacado pela força pública mineira, seja São Francisco “da arre-
lia” onde residia, além da menções a Indalécio, ao alferes Felão, a
Rotílio Manduca e a João Duque, entre outros, que fazem parte do
ciclo bélico e político de Antônio Dó. No texto rosiano fica evidente
a ligação de Riobaldo com Indalécio, com o alferes Felão (“eu
felão”)42 e principalmente com Rotílio Manduca, arqui-inimigo de
Dó, se for exata a equação Zé Bebelo = Rotílio Manduca.
Muitos são os indícios de que Zé Bebelo seja na verdade Rotílio
Manduca. Zé Bebelo é o único dos chefes com perfil psicológico e
físico complexo43  e Rotílio Manduca é o único personagem históri-
co que tem sua aparência descrita no romance, prerrogativa que
não beneficiou nem Antônio Dó nem Indalécio com seu famoso
bigode.44 Também é significativo que Riobaldo se espante (“isso era
fato possível?”) quando vê que seu coiteiro, seo Ornelas, nunca
ouvira falar em Zé Bebelo, mas conhecia, em compensação Rotílio
Manduca.45 A identidade dos dois permite ainda compreender qual
era trabalho que Riobaldo prestou a Bebelo, no finzinho do roman-
ce, que garantiu a prescrição dos crimes cometidos pelo Urutu Bran-
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42 Guimarães ROSA, Grande sertão, 2006, p. 16-21, 34, 43-45, 66, 75-94, 98,
111-113, 130-132, 166-167, 251-285, 313-332, 424-462, 605-607.
43  Segundo Walnice Galvão, Zé Bebelo “tem muito mais tiques e traços
distintivos que os demais chefes que aparecem no romance”, em GALVÃO,
As formas do falso, 1972, p. 65; descrição de Rotílio em ROSA, Grande
sertão, 2006, p. 458-459.
44 Guimarães Rosa sequer menciona os famosos bigodes de Indalécio, na
verdade Andalécio Gonçalves Pereira, que tinham sido arrancados fio por
fio quando estivera preso, antes da desastrada tentativa de tomar São
Francisco, Brasiliano BRAZ, São Francisco nos caminhos da história,
1977, p. 132-133.
45 ROSA, Grande sertão, 2006, p. 458.



co (nome adotado por Riobaldo no período em que foi chefe de um
bando).46 Nesse caso, Riobaldo teria integrado o batalhão patriótico
de Rotílio, que fustigou a coluna Prestes. Essa associação permite
ainda entender o tom evasivo da referência que faz à coluna Pres-
tes.47 Ajuda também a esclarecer parte do enigma de Diadorim, já
que na campanha contra a Coluna ele se fazia acompanhar por
uma ajudante de ordens, vestida com uniforme masculino, certa-
mente participando dos embates e dormindo na tenda do coman-
dante, pois era na verdade, segundo Geraldo Silveira, historiador de
Francisco Sá, era uma “bela amázia”.48 Quem descobriu essa pre-
ciosa chave para a compreensão do Grande sertão foi Levínio da
Cunha Castilho, pesquisador de Januária, em artigo intitulado “Zé
Bebelo: codinome Rotílio Manduca, matador do Grande sertão”,
publicado no jornal Estado de Minas. Conhecedor da região, Levínio
esclarece que a fazenda Nhanva, situada no divisor de águas do
córrego da Barra, ou do Barro, com o rio Jequitaí, na qual Riobaldo
começou a trabalhar para Bebelo é adjacente à fazenda Baluarte,
mencionada adiante como sendo a sede de Rotílio Manduca. A
Nhanva fica no alto da serra da Onça e a Baluarte fica na planície
ao pé da serra e se estende até o rio São Francisco, próximo a
Guaicuí, hoje distrito de Várzea da Palma, mas que já foi um prós-
pero arraial, no fim do século XVII, julgado e até sede de municí-
pio.49

Outra chave que permite uma melhor compreensão dos episódios
históricos do Grande sertão: veredas é entregue pelo próprio au-
tor logo no início do romance, no episódio de Davidão e Faustino.
Davidão e Faustino eram jagunços do bando de Antônio Dó (até
onde sei, ao contrário do chefe, são fictícios). Davidão era rico,
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46 ROSA, Grande sertão, 2006, p. 605-607.
47 ROSA, Grande sertão, 2006, p. 98.
48 Geraldo Tito SILVEIRA, O padre velho, 1971, p. 89; SANTIAGO, O
mandonismo, 2013, p. 133-134.
49 Levínio da Cunha CASTILHO, “Zé Bebelo: codinome Rotílio Manduca,
matador do Grande sertão”, in Estado de Minas [cópia de recorte sem
data, possivelmente de meados da década de 1980]; Saul MARTINS ratifica
a hipótese de Levínio Castilho e apresenta novos dados na terceira edição
de Antônio Dó, 1997, p. 79-83, inclusive notas.



Faustino era pobre e os dois fizeram um pacto sobrenatural através
do qual, se Davidão fosse morto, Faustino morreria em seu lugar.
Em compensação, caso tal não se desse Faustino receberia uma
pequena fortuna (dez contos). No fim, não aconteceu nada a ne-
nhum dos dois e Faustino recebeu terras vizinhas às de Davidão, da
mesma forma que o próprio Riobaldo fizera com seus antigos com-
parsas. Riobaldo certa vez contou essa história a um pescador, mas
ele achou o final sem graça e inventou um outro final, mais emoci-
onante em que Faustino se arrepende discute com Davidão e aca-
bam os dois numa briga de faca em que Faustino acaba enfiando a
lâmina no próprio peito. Trata-se de um final de pescador, afinal
“quem conta um conto aumenta um ponto”, ainda mais se for pes-
cador, quando, no “real da vida, as coisas acabam com menos for-
mato, ou nem acabam”.50 A construção de Diadorim, de ajudante
de ordens de um batalhão patriótico a virgem-guerreira que lutava
para vingar a morte do pai e matou o próprio Hermógenes, que
fizera um pacto com o demônio, segue esse mesmo princípio, que
podemos chamar de regra de Davidão e Faustino ou, melhor ainda,
a regra do pescador.

II

Uma tipologia dos mandões

No começo do conto “Corpo fechado” Guimarães Rosa delineia
uma tipologia dos valentões de aldeia, a partir do que conheceu ou
ouviu falar nas suas andanças pelo interior: 1) José Boi, bêbado
caiu de um alto barranco; 2) Desidério, muito briguento, acabou
preso; 3) Adejalma, ou “Dejó”, tratante, morreu de “erisipela na
cara”; 4) Miligido, preto retinto, era o único “valentão, valente mes-
mo” e não matou “quase nenhum”, sossegou e devia “andar beiran-
do os setenta”, quando a história acontece; 5) Targino era o valen-
tão atual, o vilão do conto que queria se aproveitar da noiva do
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herói, Manuel Fulô; 6) Manuel Fulô que, depois de ter o corpo fe-
chado pelo pedreiro-pajé, matou Targino e se tornou o novo valen-
tão do povoado de Lajinha; este no fundo tinha bom coração, mas o
“cargo de valentão” tinha que ser ocupado para o bem da
governabilidade.51

Em Grande sertão: veredas, o autor cordisburguense dá um passo
adiante, Manuel Fulô se torna Riobaldo, a formação do valentão de
aldeia é substituída pela formação do mandão, “senhor de trabuco e
baraço”, comandante de aguerrida jagunçada. O Grande sertão é
um romance de formação (Bildungsromanz) muito bem
caracterizado. Manuel Fulô, Riobaldo e também Augusto Matraga
alcançaram o poder político por meio de processos iniciáticos
sobrenaturais: Fulô na cerimônia que lhe fechou o corpo, Riobaldo
no pacto que celebrou com o diabo e Augusto Matraga no pacto
com Deus, contratado quando estivera à beira da morte, mas
percebeu que sua hora não chegara. No Grande sertão, o imortal
Rosa traz também uma tipologia dos chefes de jagunços que podem
ser mais propriamente considerados mandões do que valentões de
aldeia: Medeiro Vaz desfez de seus próprios bens mas apenas
semeou mortes e mais destruição; apesar da admiração que Riobaldo
lhe votava, morreu de dor de barriga, o que no texto rosiano denota
pusilanimidade. Joca Ramiro, ao contrário, pai de Diadorim, foi
assassinado à traição pelos próprios comparsas demonstrando que
era corajoso, seus assassinos também representam tipos de mandões
Ricardão, personifica certa venalidade, e Hermógenes é
genuinamente cruel. Riobaldo Tatarana Urutu Branco devido à sua
complexidade não representa propriamente um tipo de mandão. Filho
“natural” de um fazendeiro e de uma mulher meio-índia, a Bigri,
Riobaldo tivera alguma educação, depois fora jagunço e só por meio
das armas conseguiu chegar a ser um próspero fazendeiro, cujas
terras à beira do São Francisco eram convenientemente cercadas
por pequenas propriedades de seus antigos jagunços. Certamente é
baseado em uma pessoa real, ou em mais de uma. Zé Bebelo é
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hours concours, um personagem complexo demais para ser um
modelo tipológico anistórico, o que – como já foi dito – reforça a
tese de que era baseado em Rotílio Manduca.
Eul-soo Pang propõe uma tipologia tanto das oligarquias quanto dos
coronéis no Brasil na Primeira República. As oligarquias podem ser
familiocráticas, tribais, colegiadas ou personalistas, estas últimas antes
urbanas, representadas pelos grupos que se reuniram em torno de
Luís Viana, J.J. Seabra e mesmo de Rui Barbosa, na Bahia; no
caso de Minas, a Tarasca (diretório do PRM) era colegiada, mas
Artur Bernardes conseguiu aumentar o coeficiente de personalismo
na sua estrutura. O termo coronel no texto de Pang é sinônimo de
mandão, sendo que os do sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul e de Minas eram de um tipo e os do norte eram distintos.
Minas Gerais continha os dois tipos de coronel, o tipo sulista no
centro-sul e o tipo nortista no norte do estado. Na Bahia também
havia um situação similar, com coronéis cosmopolitas em Salvador,
no Recôncavo e na região cacaueira, e mais grosseirões no restante
da unidade federativa (com as ressalvas de praxe). Os coronéis
podiam ser ainda subdivididos em duas categorias não excludentes,
ocupacional e funcionais. Do ponto de vista ocupacional, os coronéis,
leia-se mandões, podiam ser: 1) proprietários de terras, 2)
comerciantes, 3) industriais ou 4) padres. Já quanto à função que
desempenhava podia ser: 1) coronel-guerreiro, 2) coronel-burocrata,
autoridade devidamente instituída e articulada, mais próprio do sul
do país, ou 3) coronel-chefe-de-curral-eleitoral, este último mais
clientelista que propriamente coronelista, foi estudado e também
tipificado na Paraíba de um período imediatamente posterior, pelo
francês Jean Blondel.52
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2013, p. 94-103.



O coronel, ou mandão, com o corpo fechado era necessariamente
um coronel-guerreiro. Os chefes de jagunço que povoam as pági-
nas do Grande sertão: veredas, embora quase nunca sejam cha-
mados de “coronel”, encaixam-se todos no tipo “panguiano” do
coronel-guerreiro. A definição do estadunidense de origem coreana
é paradigmática: “A violência e o carisma pessoal eram os fatores
nos quais se equilibravam a vida e a morte de um senhor-guerreiro
em [sua trajetória] política.”53

III

Quase biografias de mandões54

A realidade é mais fantástica que a ficção e muito mais complexa
que as concepções teóricas, sejam filosóficas, sociológicas ou
epistemológicas. Passemos então a alguns casos, na verdade uma
simples enumeração, dos mandões, ou talvez seja melhor dizer va-
lentões, de quem se dizia que tinham o corpo fechado.
Manoel Nunes Viana. Nascido na vila de Viana, às margens do
Minho, no extremo norte de Portugal, foi para a cidade da Bahia na
década de 1690. Ficou famoso com uma briga na qual enfrentou
dois adversários nas ruas de Salvador. Sua espada se quebrou, mas
ele usando apenas o toco da arma e seu chapéu, matou um dos
oponentes e colocou o outro em fuga. Em 1703 ou 1704, foi engajado
na guerra contra os índios da região da Barra do Rio das Velhas.
Era um dos procuradores do morgado Guedes de Brito (depois Casa
da Ponte), um autêntico potentado sertanejo, ostentando a patente
de capitão-mor, depois a de mestre de campo, que subentendiam
milícias consideráveis de escravos e de clientes. Parece certo que
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de alguma forma “controlava” o trânsito dos comboios e das cano-
as que subiam o São Francisco, auferindo consideráveis lucros. Um
contemporâneo, Antonil, estimou sua fortuna em pouco menos que
cinquenta arrobas, ou seja, quase 750 quilos do precioso metal.55

Nunes Viana foi o principal líder da facção emboaba no conflito
contra os paulistas (1708-1709). Expulso das Minas continuou onde
estava, já que a região da barra do rio das Velhas era disputada
pelas capitanias paulista e baiana. Em 1719, ao lado do padre
Curvelo, lidera o motim que impede que o governador Assumar crie
um novo município nas vizinhanças da Barra. Nesse mesmo ano,
acusado de se apossar de lavras auríferas na região de Catas Altas,
foi preso pelo romano Pedro Mariz e teve os bens confiscados,
porém, mais tarde, conseguiu recuperá-los, recebendo a Ordem do
Cristo em 1727; faleceu em 1738. Possuía uma biblioteca conside-
rável, tendo em vista o tempo e a região, porém a origem dos seus
poderes sobrenaturais era atribuída aos milicianos africanos (es-
cravos e forros, inclusive mandingos), que faziam parte da sua mi-
lícia. Além do corpo fechado, tinha o poder de ficar invisível, de ver
através das paredes e de compreender o sentido oculto da palavra
escrita. O folclorista Manoel Ambrósio conta que possuía um cas-
telo nas vizinhanças de Carinhanha e que teria matado a própria
filha em um acesso de raiva. Quando tomou o poder no distrito do
Ouro, religiosos celebraram uma cerimônia de unção, marcando o
início daquele que, segundo a historiadora Célia Nonata, foi “o pri-
meiro governo sacralizado e ‘mestiço’ das Américas”, lembrando
que um “governo sacralizado” é necessariamente um governo
carismático.56
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José Pereira Filgueiras. Foi considerado por João Brígido, em
1919, o cearense mais famoso de todos os tempos, mas isso foi
antes do padre Cícero chegar ao apogeu da sua popularidade, antes
também, que outro “santo cearense” Antônio Conselheiro se tor-
nasse ícone da religiosidade sertaneja (na verdade formam um trio
com o padre Ibiapina, o mais canonizável dos três, mas menos afa-
mado). Ganhou fama também com uma briga. Aliados do seu ad-
versário político no Crato (sul do Ceará) prenderam o esposo de
sua sobrinha. Filgueiras acompanhado de uma única pessoa logrou
interceptar a escolta que levava o marido da sobrinha. Seu colega
morreu no tiroteio que se seguiu. Filgueiras com seu bacamarte que
permitia um único tiro por carga matou um dos inimigos e usando o
coice da arma vitimou outros dois e libertou o preso. O restante da
escolta se afastou e quatro corpos ficaram caídos na estrada. A
façanha, ocorrida por volta de 1710 ou 1712, rendeu-lhe a eleição
para o cargo de capitão-mor do Crato. Além do corpo fechado, era-
lhe atribuído o poder voar entre as torres das igrejas de noite. Tinha
dois bacamartes mágicos, um chamado “Boca da Noite” e o outro,
com o cano em formato de sino, chamava-se “Estrela d’Alva”. Sua
força descomunal também era fonte de admiração popular. Conta-
se que era capaz de atirar de bacamarte com o braço esticado, de
viajar léguas com uma moeda entre a sola da bota e o estribo e de
desatolar carros de boi, que duas ou mais juntas tinham sido incapa-
zes de retirar do lamaçal. Sua atuação política e militar, contudo,
ainda que vasta, foi um tanto desastrada e nem sempre soube esco-
lher o lado certo. Em 1818, impediu que a revolução republicana
chegasse ao Crato prendendo o padre Martiniano de Alencar, pai
do romancista José de Alencar. Em 1822, comandou as forças de
libertação no Ceará, entrando triunfante em Fortaleza, no dia 23 de
janeiro do ano seguinte e se tornando o comandante militar da capi-

corpo fechado”, 2006, p. Célia Nonata da SILVA, Territórios de mando,
2007, p. 177-196, 203-219, citação da página 189; Adriana ROMEIRO,
Paulistas e emboabas no coração das Minas, 2008, p. 157-178, 184-185;
SANTIAGO, O mandonismo, 2013, p. 36-37.
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tania (governador-de-armas). Sua campanha de libertação do Piauí
e do sul do Maranhão, contudo, não deixou saudades. Depois de um
demorado cerco à populosa Caxias, onde tropas portuguesas tinham
se guarnecido, com toda sorte de vexames e de privações aos quais
a população civil se vê exposta, as tropas de Filgueiras ainda cobra-
ram um exorbitante resgate de mais de duzentos contos, a título de
ressarcimento das despesas militares que tiveram com a ocupação,
inclusive para o pagamento dos soldos devidos aos milicianos. Em
1824, ficou do “lado errado”, leia-se derrotado, apoiando a efêmera
República do Equador. Preso morreu em São Romão, nas margens
mineiras do São Francisco, quando era levado para a Corte.57

José Vitório de Souza. Nascido em Itabaiana, chamada Itabaiana
Grande, em Sergipe, para diferenciá-la de outra Itabaiana menor,
mas também considerável, no estado da Paraíba. Em 1847 foi no-
meado pároco dos distritos de São José do Gorutuba e de Santo
Antônio do Gorutuba, pertencentes ao município de Grão Mogol.
Ao longo dos anos foi amealhando uma razoável fortuna em terras.
Residiu algum tempo em Tremedal (hoje Monte Azul), mas criou
tamanhas inimizades que lhe armaram uma emboscada no dia 23
de dezembro de 1853. Os cinco jagunços conseguiram matar a
montaria do padre e ele até recebeu um caroço de chumbo no pes-
coço, que teria entrado “dedo e meio”. O episódio é certamente a
origem da crença de que o padre José Vitório tinha o corpo fecha-
do, embora a crença mais exacerbada em uma dimensão mágica
do cotidiano esteja relacionada à então ainda recente passagem do
padre Espínola pelo vale do Gorutuba, conforme Nelson de Sena
afirmava em 1919. O cônego Newton de Ângelis, tendo compulsado
vários documentos que testemunham a atribulada passagem do pa-
dre José Vitório pela região, não fala nada de corpo fechado ou de
outro poder sobrenatural, mas Hermes de Paula e Simeão Ribeiro
Pires explicam que se acreditava que só poderia ser morto por uma
bala de ouro, benzida por ele mesmo. Para obter a bênção do sa-
cerdote, ou bem a peça de ouro foi colocada debaixo da toalha na
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hora da bênção do vinho e da hóstia da eucaristia, ou era o pingente
no pescoço de um bebê que teve o batismo celebrado pelo padre.
Além da cobiça do padre, sua tentativa de criar um novo partido, ou
antes, de fortalecer o desarticulado partido conservador na região,
criou novas inimizades, depois que voltou de Tremedal para São
José do Gorutuba. São José era o relativamente próspero “polo eco-
nômico” de todo o vale, por isso muitas vezes era denominada sim-
plesmente Gorutuba. Entre esses inimigos estavam o milionário lo-
cal João de Deus Faria, delegado de todo o termo (hoje se diz mu-
nicípio) de Grão Mogol, além de outro ricaço local, Ângelo de Qua-
dros Bittencourt, que viria a ser posteriormente o barão de Gorutuba,
e o juiz de paz Manoel Godinho, cuja eleição o padre quis anular.
Depois de algumas mortes entre escravos e clientes mais pobres,
um filho do delegado João de Deus Faria foi assassinado e o crime
foi atribuído ao padre. O assassinato do padre aconteceu na ladeira
do Gravatá, a pequena distância de São José do Gorutuba, tomadas
as precauções mágicas que mencionamos. Porém, antes de morrer,
José Vitório teria lançado uma terrível maldição sobre o povoado,
que desde então entrou em franca decadência, ao contrário de ou-
tras localidades circunvizinhas, sobretudo Janaúba, tendo parte de
suas ruas inundada pela represa de Bico da Pedra (1982), construída
para atender à demanda de água do projeto agrícola do Jaíba.58

Afonso Lopes Moitinho. Nasceu em uma família composta por
mandões truculentos do então distrito da Vitória, depois Imperial
Vila de Vitória, que com a República passou a se chamar vila de
Conquista e hoje é Vitória da Conquista. Casou-se com sua prima,
filha do tio materno coronel Domingos Ferraz, proprietário da fa-
zenda Tamanduá. Jovem de futuro promissor, tinha sido eleito vere-
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ador da Câmara de Conquista e fora nomeado subdelegado de po-
lícia de um dos seus distritos. Envolveu-se, contudo, em briga com
os filhos de uma viúva, dona da fazenda do Pau de Espinho, vizinha
do Tamanduá, que foram mortos em diligência policial, que ele or-
denara ou mesmo comandara. Um terceiro filho da viúva Lourença,
o Calistinho, organizou a vingança arregimentando mais de duzen-
tos jagunços, que foram chamados Mocós, entre os quais havia
alguns chefes, chamados de “oficiais de caveira”, que vinham das
Lavras Diamantinas. Dezoito pessoas foram mortas, sendo que dois
corpos não foram reconhecidos, entre os quais estaria o de Afonso
Lopes. Conta a lenda que teve que ensinar aos Mocós a forma de
matá-lo, colocando a cabeça sobre um pilão e decepando-a com
uma foice. Outra versão fala que um dos oficiais de caveira, Tomás
Tomba Morro, era pai de santo nos jarês da Chapada Diamantina,
tinha por guia o Exu Tomba Morro e era especialista em “abrir” o
corpo de pessoas consideradas invulneráveis, tendo sido ele o res-
ponsável pela morte de Afonso Lopes.59

Antônio Antunes de França Dó. Natural de Pilão Arcado, nas
margens baianas do São Francisco, mudou-se com os pais e irmãos
para a promissora vila de São Francisco, antigo arraial de Pedras
dos Angicos, onde se afazendaram e se envolveram na política lo-
cal. Pertenciam ao partido liberal, mas com a República, passou a
ser da facção dos morcegos, inimigos dos gaviões, antigos conser-
vadores. Ainda na década de 1890, hegemonia política que era dos
morcegos, passou para os gaviões. A família de Antônio Dó passou
a ser alvo de perseguições, inclusive com roubo de gado e com o
assassinato do seu irmão Honório, atribuídos a gaviões. Chico Peba,
fazendeiro que era extremante de Dó na região da Boa Vista, cer-
cou uma das duas nascentes perenes que atendiam à região e An-
tônio Dó seguiu seu exemplo cercando a outra nascente. Chico
Peba conseguiu que um fiscal da municipalidade fosse até o lugar e
derrubasse a nova cerca, mas Antônio Dó voltou a erguê-la. Foi
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então chamado à delegacia, onde se desentendeu com o delegado,
que foi derrubado por um safanão de Dó, que ainda o fez de monta-
ria, montando em suas costas. O contingente acorreu e Antônio Dó
foi amarrado a um umbuzeiro que até pouco tempo ainda estava de
pé, severamente espancado e depois preso. Libertado após o julga-
mento, continuava sendo temido pelos adversários. Foi alvo de dili-
gências policiais, que se não o prenderam roubaram-lhe parte do
rebanho e até montaram emboscada, na qual morreram dois inte-
grantes de uma comitiva que trouxera do município de Januária,
para onde queria levar o que lhe restara do gado. Mais tarde, no dia
31 de maio de 1913, Antônio Dó com dezessete ou dezoito jagunços
tomou São Francisco, deixando a cidade somente quando lhe foram
prometidos seis contos a título de reparação pela destruição e roubo
de parte do seu patrimônio. Dó e seus asseclas foram para a Boa
Vista, onde, poucos dias depois, foi alcançado por uma força da
polícia estadual mineira, que saíra da capital. O destacamento, na
verdade, ainda se encontrava nas margens do rio, antes de subir a
ladeira para a Boa Vista propriamente dita, quando caiu numa em-
boscada, na qual morreram alguns soldados, inclusive o comandan-
te (afogado quando tentava nadar para uma ilha). A polícia mineira
se mobilizou na caçada ao terrível bandoleiro, travando repetidos
tiroteios nos quais nem sempre levava a melhor. Sob o comando do
alferes Felix Rodrigues da Silva, o Felão, a polícia pública mineira
atacou o povoado de Vargem Bonita, onde Dó se refugiara, incen-
diando a povoação e massacrando civis que se viram impossibilita-
dos de deixar as moradias em chamas (trinta, segundo a contagem
de Saul Martins, ele mesmo oficial da polícia militar mineira). Na
tríplice fronteira entre Minas, a Bahia e Goiás, Antônio Dó criou um
entorno onde as forças policiais não se aventuravam. Também pres-
tava serviço a coronéis dos três estados, arregimentando e coman-
dando jagunços, sobretudo entre os temidos serranos (população
tradicional da serra das Araras). Batia-se contudo com outros che-
fes de jagunços, entre os quais o mais formidável era Rotílio
Manduca.60
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Anésia Adelaide de Araújo Cauaçu. A família Araújo, conhecida
pela alcunha de Cauaçu (nome de planta), mudara das Lavras para
a vizinha Jequié, que despontava promissora nas margens do médio
rio de Contas. Os Araújo logo se envolveram na política local, divi-
dida entre os Mocós, de um lado, partidários da família Sá e dos
Mocós de Lençóis, e do outro os Rabudos ligados aos Mandiocas
da Chapada e ao coronel Horácio de Matos, por intermédio do co-
ronel Marcionílio de Souza, de Maracás, município do qual Jequié
fora desmembrada em 1897. Os Cauaçus eram ligados à facção
Mocó, participaram de repetidas ações violentas contra os Rabudos,
até que este último partido fez gestões junto ao governador Antônio
Muniz e ao secretário de segurança Álvaro Cova, conseguindo uma
intervenção policial. A primeira expedição da força pública baiana
contra Jequié, sobretudo contra a família Araújo Cauaçu, enviada
em abril de 1916, era composta de cinquenta policiais, mas foi rece-
bida por forças superiores às do contingente. Uma nova expedição
saiu de Salvador no dia nove de maio, com cem policiais, mas vendo
que não conseguiria derrotar os Cauaçus ganhou o reforço de ou-
tros cinquenta, que integravam a terceira expedição, que deixou a
capital no dia 25. No mês de julho, a situação continuava indecisa,
até que José Cauaçu, um dos líderes do grupo foi baleado e morreu.
Com o passar dos meses, a ação da polícia, atuando ao lado dos
jagunços Rabudos, tornou-se cada vez mais violenta. Os integran-
tes do grupo, quando capturados, eram mortos e as mulheres, em-
bora participassem ativamente dos combates, presas. Quando a
polícia tomou a fazenda da família na região chamada Volta dos
Meiras, quatro jagunços Rabudos tentaram colocar fogo na matriarca
da família Maria Galeana, mas um alferes da força pública conse-
guiu impedir. Os Cauaçus tinham sido praticamente neutralizados.
Com as mortes, as prisões (inclusive de cerca de quarenta mulhe-
res) e a debandada, seu contingente fora reduzido de mais de cem
para apenas quatorze, mas os batalhões da força pública continua-
vam percorrendo a região. A partir de agosto, notícias chocantes
começaram a ser estampadas cotidianamente nos jornais
soteropolitanos, denunciando os crimes cometidos pelos policiais,
entre essas foi publicada uma entrevista e a única foto conhecida
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de Anésia. Ela era irmã de José Cauaçu, filha de Rufino Cauaçu e
de Maria Galeana, casada com Afonso, que também integrava o
grupo e também fora preso. A foto mostra uma mulher alta e ma-
gra, acompanhada de uma menina de cerca de cinco anos. Os
Cauaçus, agora transformados em bandidos propriamente ditos pas-
saram a assolar o sul e o extremo-sul baiano, bem como a extremi-
dade nordeste de Minas. Anésia foi libertada meses depois e talvez
tenha mudado de nome, para não ser rastreada. As tradições locais
de Jequié contam, contudo, que Anésia fumava, bebia e jogava ca-
poeira. Segundo Emerson Araújo ela era dona de uma pontaria,
tendo arrancado o dedo indicador do sargento Etelvino com um tiro
disparado de uma distância de cerca de cem metros Segundo dona
Alvina, conforme já foi dito, tinha o corpo fechado e rezava os ja-
gunços Cauaçu, fechando-lhes o corpo.61

Manoel Henrique Pereira. Na capoeira é mais conhecido pelos
nomes de mestre Besouro, ou mestre Besouro Mangangá, e ainda
mestre Cordão de Ouro. Nascido em 1895, vivia na região rural de
Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo, onde era vaqueiro nas
terras do engenho Maracangalha. Já tinha tido atritos com a justiça
em 1918, quando invadiu a delegacia local e bateu no policial que se
achava de plantão para recuperar um berimbau que tinha sido apre-
endido. Em 1924, após o assassinato do professor, mestre Alípio,
inicia uma campanha contra os mandões locais, mas foi jurado de
morte após bater no filho de um dono de engenho, que contratou
outro capoeira para fazer o serviço, devido ao corpo fechado do
mestre Besouro. O assassino, chamado Eusébio de Quibaca, sabia
que a vulnerabilidade específica, o “calcanhar de aquiles”, do mes-
tre Besouro era a madeira de tucum ou ticum, um tipo de coqueiro,
e com uma faca de ticum matou o grande mestre da capoeira no dia
quatorze de julho de 1924.62
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Horácio Queiroz de Matos. Horácio de Matos nasceu na fazen-
da Capim Duro, situada nas vizinhanças do povoado de Chapada
Velha, no dia dezoito de março de 1882. Era sobrinho de Clementino
de Matos, grande guerreiro da região que, ao lado do jagunço
Montalvão, defendera a localidade de Cochó dos Malheiros de for-
ças muito superiores às que liderava (1895). Horácio era protegido
do coronel Francisco Dias Coelho, de Morro do Chapéu, que ape-
sar de negro era, segundo Pang, o maior comerciante de diamantes
do estado da Bahia. Nos primeiros anos da década de 1910 suce-
deu o tio Clementino, casado com uma irmã de sua mãe e primo do
seu pai, na chefia da parentela estendida, contudo, parece que sem-
pre esteve de alguma forma subordinado à sua tia Casemira. Foi
ela que decidiu o ataque a Campestre, onde os assassinos de Vítor
de Matos, irmão de Horácio, tinham conseguido refúgio, garantido
pelo coronel Manoel Fabrício. O cerco de Campestre durou 42 dias,
terminando graças à intervenção de um representante do governo,
que se comprometeu a reabrir o processo, mas, mesmo reaberto,
nunca houve qualquer sentença contra os assassinos de Vítor de
Matos, que, por sua vez, tinha sido autor de numerosas mortes.
Pouco depois, Horácio interveio em Brotas de Macaúbas, de onde
conseguiu expulsar o coronel Militão Rodrigues Coelho, que se “apos-
sara” da localidade. Mais tarde, as forças horacistas, os chamados
Mandiocas (nome dos conservadores no período imperial) sitiaram
Militão em Barra do Mendes que, apesar de fortificada, capitulou,
em setembro de 1919. Naquele mesmo ano, as eleições de 29 de
dezembro, que deram a vitória a J.J. Seabra, tiveram seu resultado
contestado. Em vários pontos do estado, os coronéis que tinham
apoiado a candidatura de Paulo Pontes, avançaram contra outras
localidades, que aderiam ou eram tomadas, na Reação Sertaneja.
Houve uma intervenção das forças federais, que conseguiram um
acordo, assegurando a volta de Seabra ao governo e uma série de
concessões inéditas aos coronéis, entre os quais o mais famoso era
justamente o imbatível Horácio de Matos. Por meio desse acordo,
ele expulsou da região das Lavras os líderes adversários, garantin-
do a hegemonia política sobre doze municípios, oficializada pelo cargo
de delegado regional de polícia. Em 1924, contudo, houve uma revi-
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ravolta política e o governador Francisco Góis Calmon destituiu
metodicamente Horácio e seus aliados dos cargos estaduais que
ocupavam. Para empossar o novo delegado regional, tropas esta-
duais fortemente armadas e municiadas foram enviadas a Lençóis,
contando ainda com o infalível apoio dos jagunços Mocós, da famí-
lia Sá e de seus aliados. A defesa de Lençóis foi heroica, com o
episódio em que teve seu paletó retalhado pelas balas inimigas e a
infausta morte do tenente Mota Coelho no mesmo combate. Diante
da impossibilidade de êxito e do noticiário cada vez mais negativo
em toda a imprensa nacional, o cerco a Lençóis foi levantado no
primeiro semestre de 1925, mas já no ano seguinte, a jagunçada, a
clientela e a parentela de Horácio se veriam envolvidas em uma
nova guerra, agora contra a coluna Prestes. Foi seguramente o pior
inimigo da Coluna, muito mais efetivo que as tropas de linhas e do
que as forças estaduais. A prova disso é que o historiador oficial da
Coluna, o advogado Lourenço Moreira Lima, que secretariou a for-
ça revolucionária durante a maior parte da longa campanha, não
poupa impropérios para denegrir a imagem de Horácio, que para
ele é um bandido da pior espécie, e nem a tia Casemira foi poupada,
era “um cangaceiro de saias”. Com a Revolução de Trinta a situa-
ção de Horácio de Matos foi ficando cada vez mais insustentável,
tanto mais diante do poder que os antigos revolucionários da Coluna
obtiveram do governo getulista. Horácio foi primeiro desarmado,
depois preso e forçado a ficar na capital baiana depois de libertado,
onde foi alvo fácil para o matador, contratado por um tio da viúva do
tenente Coelho Mota. A maioria dos historiadores considera que a
prisão de Horácio e de outros coronéis baianos, entre os quais
Marcionílio, de Maracás, o coronelismo chegou a um fim.63
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63 A associação da prisão de Horácio, Marcionílio e outros com o fim do
coronelismo propriamente dito está, por exemplo José Murilo de CARVA-
LHO, “Mandonismo, coronelismo e clientelismo”, in ___ Pondos e borda-
dos, 1999, p. 513-514; o autor do presente artigo não concorda com esse
ponto de vista pois acredita que o coronelismo ainda sobreviveu até pelo
menos meados dos anos 70, ainda que bastante enfraquecido; fontes so-
bre Horácio de Matos, são muitas: Olímpio BARBOSA (Horácio de Mattos
– Sua vida e suas lutas), Américo CHAGAS (O chefe Horácio de Matos e
também Montalvão), Walfrido MORAES (Jagunços e heróis), Claudionor
QUEIROZ (O sertão que conheci), todos elogiosos, e uma visão mais



Virgulino Ferreira da Silva. O cangaceiro Lampião, um dos bra-
sileiros mais conhecidos de todos os tempos, também possuía, se-
gundo consta, o corpo fechado, era imune às balas e aos golpes de
arma branca. Nascido em Vila Bela, hoje Serra Talhada, cidade
pernambucana situada na bacia do rio Pajeú, afluente da margem
norte do São Francisco, região que se não é endêmica da ação dos
cangaceiros é endêmica do nascimento dos chefes de cangaceiros.
Filho de pequenos produtores rurais, exercendo também, desde muito
novo, o comércio e o transporte em tropas de muares, sua adoles-
cência foi pontuada pelos conflitos político-partidários, que sacudi-
ram o termo de Vila Bela. A família de Lampião era aliada a uma
das facções do lugar e quando a facção adversária ascendeu ao
poder, a situação ficou insustentável, fazendo com que José Ferreira
dos Santos vendesse sua terrinha e se mudasse para a vizinha vila
de Nazaré levando consigo a esposa Maria Lopes e os filhos do
casal, entre os quais o jovem Virgulino (1916). As confusões com
os adversários políticos de Vila Bela continuaram e a família foi
novamente forçada a se mudar, agora para Mata Grande, no estado
das Alagoas (1920), onde o pai de Lampião foi morto por policiais
que vinham a caça do seu filho, que já tinha ingressado no cangaço.
Depois de uma curta passagem pelo bando dos irmãos Porcinos,
Lampião ingressou no bando de dois famosos cangaceiros, os pri-
mos Sinhô Pereira e Luís Padre, que pertenciam à mesma facção
política da família de Virgulino, passando a chefiar o próprio grupo
quando os dois primos abandonaram o cangaço. As ações audacio-
sas de Lampião logo chamaram a atenção da opinião pública e seu
nome passou a ser constantemente estampado nas manchetes dos
jornais. Além de invulnerável, foi também considerado invencível e
chegou a ser convocado para combater a coluna Prestes, ocasião
em que recebeu armamentos, munição e fardas para todo o grupo,
além da patente de capitão, que passou a ostentar com orgulho. A
crença em sua invencibilidade durou até o fracasso da sua tentativa
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de tomar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em junho
de 1927, seguido de vários revezes, terminando com o grupo quase
desfeito, já que a grande maioria dos integrantes estava ou morta,
ou presa, ou tinha debandado. Desde então mudou sua estratégia,
reformulou a estrutura do bando e passou a atacar o norte da Bahia,
a partir de 1928, e o estado de Sergipe. Foi na Bahia que Lampião
conheceu Maria Bonita, sua inseparável companheira a partir de
então. O casal foi morto após um ataque fulminante das tropas
alagoanas, no esconderijo em que o grupo tinha acampado, próximo
às margens do São Francisco, no município de Angicos. Duas são
as versões que explicam a morte Lampião, apesar do corpo fecha-
do pelas orações que trazia ao pescoço: ou ficou vulnerável porque
não calçara a “palmilha de anjo”, que além de ortopédica tinha po-
deres sobrenaturais, ou então foi porque chovia e a água tem o
poder de “abrir” o corpo dos caborjudos. Lampião tinha outros po-
deres sobrenaturais, interpretava os sonhos e os sinais, e criou uma
espécie de liturgia cotidiana seguida a risca pelo grupo.64

José Dias Ribeiro. Imigrante nascido no Nordeste, a figura de
José Dias, portador do corpo fechado, mais tarde denominado “Ge-
neral do Sertão”, surge com os atritos políticos que tiveram lugar
em Boa Vista do Tocantins, hoje Tocantinópolis (então em Goiás,
hoje no estado do Tocantins), no ano de 1892. No dia primeiro de
janeiro de 1893, à frente de trezentos homens em armas, ele tomou
Boa Vista. Ainda naquele ano voltou a colocar a cidade em sítio
repetidas vezes, assinando acordo em setembro, com ampla anistia
para ele e seus partidários. Uma mudança no comando local da
polícia, levou à prisão José Dias, que, em janeiro de 1894, conseguiu
fugir e reunindo suas forças, no mês de agosto, cercou mais uma
vez a cidade. A força federal foi forçada a capitular e deixar a
cidade, regressando ao Maranhão. O envio de nova força militar foi
descartado pelos governos estadual e federal, já que as expedições
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anteriores, além de se mostrarem ineptas para resolver a situação
de violência generalizada, contribuíam para o agravamento das ten-
sões, cometendo toda sorte de crimes, inclusive fuzilamento de pre-
sos. Em 1895, foi concedida uma nova anistia geral. A morte de
José Dias é cercada de mistérios, segundo alguns, ele se mudou
para a ilha do Bananal, outros dizem que morreu de difteria e há
ainda a versão de que teria sido seduzido por uma professorinha,
que conseguiu levá-lo para o Rio de Janeiro, onde, nos primeiros
anos do século XX, desapareceu em condições suspeita.65

João de Souza Lima. O padre João, mulato nascido em Boa Vista,
sucedeu José Dias na direção de uma espécie de partido dos nati-
vos goianos que se opunha aos tarimbados políticos maranhenses,
que há décadas vinham estendendo seus domínios econômicos e
eleitorais para o outro lado do rio Tocantins. Contando com o apoio
do juiz de direito, no primeiro semestre de 1907, a facção dita
maranhense prendeu grande número de adversários, forçando os
demais, entre os quais o padre João a buscarem refúgio na área
rural, onde três colunas insurgentes se formaram, a do major João
José de Oliveira, a de Pedro Sarmento de Paiva, apelidado o “Ma-
quinista”, e a do padre João, fechando o cerco sobre a cidade, que
foi tomada no dia oito de junho, sem qualquer tiroteio, já que as
forças sitiantes eram bem mais numerosas que as dos sitiados. Em
agosto, o grupo maranhense chefiado por Leão Leda, de Grajaú, e
contando com o apoio do governo estadual goiano, conseguiu reto-
mar Boa Vista, que ainda em dezembro de 1907, voltou às mãos
dos partidários do padre João Lima, nas quais ficará pelas próximas
décadas. Sendo que, entre 1908 e 1913, o governo foi dividido com
os chefes João José e Pedro Maquinista, com o padre eleito para a
Assembleia estadual e para a Câmara Federal e exercendo os res-
pectivos mandatos na cidade de Goiás e no Rio de Janeiro. A partir
de 1913, com seus ex-aliados eliminados, o padre se manteve prati-
camente sozinho no poder até 1930, quando passou a dividi-lo com
outros aliados, nomeados intendentes, até 1935, ano em que um
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candidato do grupo rival foi eleito para a prefeitura. Seus partidári-
os ainda tentaram reverter a situação, por meios violentos, mas os
tempos eram outros. Durante os atritos com os chefes que tinham
sido seus parceiros de ontem (1910-1913), muitas foram as tentati-
vas de matar o padre João Lima, porém ele tinha o corpo fechado e
todas fracassaram. Uma única vez ele foi alvejado no ombro, sem
maior gravidade, tendo ficado vulnerável porque estava dentro
d’água, tomando banho no Ribeirãozinho, e a água abre o corpo,
como foi dito. Faleceu no dia 29 de setembro de 1947.66

Natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque. O “Homem da
Capa Preta” era alagoano, natural de Palmeira dos Índios, onde
nasceu no dia 27 de setembro de 1906, filho de família humilde. Já
adulto mudou-se para Duque de Caxias, subúrbio do Rio de Janei-
ro. Graças ao apoio que prestava aos imigrantes nortistas, formou
em torno de si uma vasta rede clientelar, que garantiu sua eleição
para os cargos de vereador, deputado estadual e deputado federal.
No começo da década de 50, o delegado Albino Imparato foi envi-
ado à Baixada para enfrentar o poderio crescente de Tenório, mas
terminou metralhado em frente da sua casa, no dia 28 de agosto de
1953. O exército chegou a cercar a casa de Tenório para prendê-lo,
mas a mobilização foi desfeita graças à intervenção de aliados po-
derosos. Em 1954, fundou o jornal Luta Democrática, de cunho
sensacionalista, mas com grande tiragem. Por volta de 1960, tinha
atingido o apogeu da sua popularidade e disputou primeiro o gover-
no da Guanabara (1960), perdendo a eleição para Carlos Lacerda,
depois o governo do estado do Rio (1962), quando foi derrotado por
Badger da Silveira. O golpe militar de 1964 cassou seus direitos
políticos e recolheu seu imenso arsenal, inclusive a “Lurdinha”,
metralhadora MP-40, do tipo usado pelos soldados nazistas na Se-
gunda Grande Guerra. Conta-se também que tinha o corpo fecha-
do, graças a um amuleto que trazia ao pescoço, mas não deixava de
trajar um colete a prova de balas, responsável direto pelo “fecha-
mento” do seu corpo nos vários atentados que sofreu. Faleceu de

66 Luis PALACÍN, O coronelismo no extremo norte de Goiás, 1990, p. 91-
216.
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pneumonia em 1987. Sua trajetória inspirou os filmes O amuleto de
Ogum, de Nelson Pereira dos Santos (1974) e O Homem da Capa
Preta, de Sérgio Rezende (1985). Tenório Cavalcante é dos tantos
sintomas da junção entre a política sertaneja e a política urbana nas
áreas desassistidas (favelas, subúrbios e invasões).67

Conclusões
Entre as possibilidades que esses estudos nos abrem, está a aplica-
ção de outros conceitos da sociologia weberiana aos estudos serta-
nejos, além dos que já foram aplicados por renomados autores: o
conceito de rotinização, por exemplo, é perceptível no assassinato
quase sistemático dos mandões com o corpo fechado; o de estamento
negativo privilegiado e mesmo de teodiceia estão presentes nas tra-
jetórias de Antônio Dó, do Calistinho (inimigo de Afonso Lopes) e
dos bandidos com o corpo fechado, que podem ser considerados
mandões das camadas subalternas da população; o de carisma sa-
cerdotal é tangível na trajetória dos padres José Vitório e João Lima.
Tanto continuidade aos estudos de Maria Isaura Pereira de Queiroz
e de Eul-soo Pang podemos apontar para a existência de mandonismo
carismático sertanejo, que reúne a política com violência generali-
zada e poderes sobrenaturais.

Outro fruto desses estudos pode ser a aplicação da “antropologia
política histórica” que Le Goff vê nos estudos de Marc Bloch, em
Os reis taumaturgos, a aspectos da política interiorana, em parti-
cular das pequenas localidades do sertão profundo, que até então
eram considerados absolutamente irracionais, quase incompreensí-
veis, aos olhos dos estudiosos e das populações urbanas brasileiras,
em geral. A política tem obviamente muitos aspectos irracionais e
para estuda-los o historiador deve ter um olhar antropológico, como
quem estuda os ritos de um povo das florestas tropicais ou das ilhas
do Pacífico.
67 As poucas informações de que dispomos foram encontradas em Jorge
Luiz BARBOSA e Aurenice Mello CORRÊA, “A paisagem e o trágico em O
amuleto de Ogum”, in Zeny ROSENTHAL e Roberto Lobato CORRÊA
(org.), Paisagem, imaginação e espaço, 2001, p. 71-102; informações adi-
cionais nos filmes citados e na página da Wikipedia (consulta em 20 jan
2014).
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Aleijadinho e a expressividade dos profetas

Antônio de Paiva Moura
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O que fomentou a escritura do presente artigo foi o fato de
a senhora Anesia Gonzaga, viúva do Dr. Washington Peluso Albino
de Souza ter transferido à Comissão Mineira de Folclore o conjunto
de 12 peças escultóricas, réplicas dos profetas de Aleijadinho,
tamanho natural, de autoria do escultor  Jorge, de Conselheiro
Lafaiete. O Dr. Washington Albino deixou muitos ensaios
publicados sobre o barroco mineiro e seus principais artistas, a
exemplo de Aleijadinho. O segundo móvel do presente ensaio é
memorizar o bicentenário de morte de Aleijadinho.

Antônio Francisco de Lisboa nasceu na freguesia de Nossa
Senhora da Conceição, em Vila Rica (Ouro Preto), no dia 20 de
agosto de 1730 e faleceu na mesma cidade, no dia 18 de novembro
de 1814, com 84 anos de idade. (MARTINS, 1974).

O brasilianista francês Roger Bastide (1941) observou que
Aleijadinho é um herói resgatado pela memória coletiva com toda
a sua dor e com toda a sua glória. Se não fosse a memória coletiva
a alcunha “Aleijadinho” nem teria existido. Só mais tarde os
pesquisadores teriam encontrado Antônio Francisco Lisboa como
autor de importantes obras do período colonial em Minas Gerais.
Para Bastide o mito de Aleijadinho segue lei da mitologia ocidental
do artista que é a fatalidade crucial: Mozart morreu na miséria;
Homero ficou cego e Beethoven ficou surdo. Para Bastide o
africano, ao submeter-se à religiosidade europeia acabou
assimilando sua cultura e sua estética. O negro, além de assimilar a
arte europeia deixou os sinais de sua etnia pela expressividade e
pelos traços fisionômicos, como revelam as esculturas de
Aleijadinho.
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Nas pegadas de Bastide Washington Albino (1983) afirma
que o isolamento de Minas, continente adentro, refletiu na arte de
Aleijadinho, pois, identificou o símbolo de uma cultura autônoma,
que se formava após o fim de uma era de opulência.

Durante quase meio século o artista Antônio Francisco de
Lisboa ficou em relativo ostracismo, sem despertar a devida
atenção de historiadores e estudiosos das artes coloniais. Segundo
Affonso Arinos, o primeiro estrangeiro a fazer referência a
Aleijadinho, em visita a Congonhas foi o alemão W. I. Eschwege,
em “Diário de uma viagem a Vila Rica, na capitania de Minas
Gerais”, no ano de 1811. Depois de descrever a igreja de Senhor
Bom Jesus conclui: A escada para a entrada principal está
profusamente ocupada por estátuas de santos esculpidas em
pedra sabão natural. {...} O principal escultor, que se salientou,
é uma homem aleijado; com as mãos paralíticas, ele se faz
amarrar o cinzel e executa, desta maneira, mais artísticos
trabalhos. Somente as suas roupagens e figuras são por vezes,
sem gosto e desproporcionados; de resto, não se deve
desconhecer os belos dotes do homem que se tornou artista,
por si mesmo e que nunca viu nada. (MELLO FRANCO, 1939)

John Luccoch (1975) passando por Congonhas em 1818,
depois de tecer comentários sobre a igreja do Senhor Bom Jesus
e o conjunto dos profetas comentou: Dizem ser obra de um artista
que não tinha mãos, sendo o martelo e o cinzel fixados em
seus pulsos por um ajudante e dessa maneira executados os
mais delicados trabalhos. Luccoch, portanto, se baseia nas
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informações das tradições orais, nas quais Antônio Francisco
Lisboa não tinha mãos.

Em 1858, o então professor primário de Ouro Preto, Rodrigo
José Ferreira Bretas publicou biografia de Aleijadinho no jornal
“Correio Oficial de Minas”. Bretas havia estudado no colégio de
Congonhas, o que lhe deu condição de aprofundar nos estudos
sistemáticos da vida e obra de Aleijadinho. A fonte principal da
qual ele se baseou foi um documento assinado pelo capitão Joaquim
José da Silva, em 1790, com traços biográficos e relação de obras
de arquitetura, escultura e entalhe de Aleijadinho. O referido
documento foi elaborado em cumprimento a uma ordem régia de
1782 que determinou o registro, em livro manuscrito, os
acontecimentos relevantes na Capitania de Minas Gerais. Esse
precioso documento desapareceu, mas Bretas o perpetuou com
suas publicações. Além disso, Bretas percorreu registros paroquiais
em Ouro Preto, onde encontrou data de nascimento e nomes dos
pais de Antônio Francisco de Lisboa. (MARTINS, 1974).

Mário de Andrade (1935) separa e caracteriza duas faces
na vida artística de Aleijadinho. As obras que surgiram após os 35
anos de vida, nos anos de 1760 e as que foram elaboradas após a
perda da saúde. Nas igrejas de São Francisco e de Nossa Senhora
do Carmo de Ouro Preto e de São João Del Rei perduram as
mais valiosas expressões plásticas do gênio humano. Essa fase se
caracteriza pela serenidade equilibrada e clareza magistral. Depois
foi para Congonhas. Ai o gênio sofre fisicamente demais. Não
decai, mas, a doença e a velhice o perturbam. [...] A obra de
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Congonhas é irregular, atormentada e mística; berra num
sentimento raivoso, gótico e expressionista.

É oportuno dizer que o movimento modernista brasileiro foi
importante para valorização e difusão da arte colonial mineira,
especialmente a terceira fase que vigorou nas décadas de 1750 a
1770. Nesse período os artistas nascidos em Minas, especialmente
os mulatos, primaram pela criatividade e pela experiência com
novos materiais. Para os modernistas, a identidade nacional partia
da arte barroca dos nativos. É a partir dessa concepção que,
liderados por Mário de Andrade, os escritores artistas paulistas
realizaram a caravana de 1924. Mais tarde Mário de Andrade se
esforça para trazer a Minas Gerais estudiosos do quilate de
Francisco Curt Lange e Germain Bazin.

Ainda na onda modernista o trabalho analítico de José de
Souza Reis (1939) se apresenta como um dos mais criteriosos.
Serviu para esclarecer muitas dúvidas até então existentes e ao
mesmo tempo elevar e valorizar o conjunto de profetas do adro
da igreja do Senhor Bom Jesus de Congonhas. Reis afirma que o
referido adro não se apresenta apenas como uma construção
ornada e enriquecida por doze esculturas de pedra. Entre estátuas
e muros existe clara interdependência de formas e contornos,
unindo como partes de um mesmo todo, os elementos de uma só
criação plástica. A variedade de formas e atitudes das figuras
esculpidas não enfraquece a unidade da obra. As linhas e os
volumes de cada estátua obedecem, dentro de sua liberdade
barroca, a um ritmo geral que unifica e equilibra a composição e
transmite ao conjunto uma expressão intensa de grandiosidade
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patética. O autor completa dizendo que o adro é, na realidade,
com suas doze estátuas, um monumento de arquitetura.

Os doze profetas estão harmonicamente dispostos nas
extremidades do adro, embora à distância, tem-se a impressão
que pousam desordenadamente. Todas as figuras estão em intenso
e ritmado movimento, como em um palco de balé. Para dar ideia
de emoção, expressividade e movimento o escultor dispôs em
diagonais as linhas e os volumes das figuras. Ezequiel, por exemplo,
enclina a cabeça para a esquerda, o braço para a direita e as
dobras do panejamento novamente para a esquerda. Daniel dobra
o joelho direito encaixando-o entre a cabeça e as patas do leão.
Em cada um dos profetas, Aleijadinho encontrou uma forma
diferente de plasmar a dramaticidade e a vivacidade dos figurantes.

Referências

ANDRADE, Mário de. Aleijadinho: função histórica. [1935]
In: Brasil Terra e Alma: Minas Gerais. Carlos Drummond de
Andrade (org) Rio de Janeiro: Autor, 1967.

BASTIDE, Roger. A psicanálise do cafuné e estudos de
sociologia estética brasileira. São Paulo: Guairá, 1941.

LUCCOCH, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes
meridionais do Brasil [1808-1818]. Tradução de Milton da Silva
Rodrigues. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975.

246



MARTINS, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos
XVIII e XIX em Minas Gerais. Rio de Janeiro: IPHAN, 1974.

MELLO FRANCO, Affonso Arinos de. Os primeiros
depoimentos estrangeiros sobre Aleijadinho. Revista do
SPHAN, Rio de Janeiro, n. 3, 1939.

REIS, José de Souza. O adro do santuário de Congonhas.
Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. Rio de Janeiro, n.3, 1939.

SOUZA, Washington Peluso Albino. A presença de Aleijadinho.
Revista do Conselho Estadual de Cultura de MG. Belo
Horizonte, (Especial sobre Aleijadinho) 1983.

247



CORPO ASSOCIADO

DA

COMISSÃO MINEIRA DE FOLCLORE

I – Fundadores
1. Aires da Mata Machado Filho

2. Angélica de Resende Garcia de Paiva

3. Antônio Carlos
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Raimundo Nonato de Miranda Chaves
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Romeu Sabará da Silva
Rua Georgia, 85 - Bloco 84 - aptº. 301 - Estrela Dalva
30575-040 – Belo Horizonte - MG

Sebastião Geraldo Breguêz
Rua Bonfim, 60 – Centro
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Sebastião Rocha
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III - PRESIDENTES
Aires da Mata Machado Filho  - 1948 a 1980

Saul Alves Martins  - 1980 a 1983

Carlos Felipe de Melo Marques Horta - 1983 a 1986

Antônio de Paiva Moura - 1986 a 1989

Domingos Diniz - 1989 a 1995

Sebastião Rocha - 1995 a 1998

Domingos Diniz - 1998 a 2001

Lázaro Francisco da Silva - 2001 a 2003

José Moreira de Souza - 2003 a 2004

Kátia Kupertino –  2004 a 2007

Carlos Felipe Mello Marques Horta - 2007 a 2012

José Moreira de Souza - 2012 a 2014

Sócios fundadores                            28

Sócios efetivos  ativos           39

Sócios efetivos falecidos       17

Sócios efetivos inativos         10       65

Total de sócios .............................    92

Quadro organizado por Antonio de Paiva Moura e Elieth

Amélia deSousa
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