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ABSTRACT
SALIM MIRANDA, Pedro. A Natureza nas narrativas dos Moradores de
Morro da Garça em Minas Gerais: Encantamento, desencantamento e os causos da
“Luz”. Orientadora: Marie Louise Trindade Conilh de Beyssac. Rio de Janeiro:
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“A verdade não penetra num entendimento rebelde. Se todos os lugares da Terra estão
no Aleph, aí estarão todas as luminárias, todas as lâmpadas, todas as fontes de luz.”
Jorge Luis Borges, O Aleph

A Noite Estrelada, Vincent Van Gogh
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INTRODUÇÃO

Este projeto de dissertação de mestrado tem como objetivo investigar as representações
da natureza em um município do interior do estado de Minas Gerais, Morro da Garça. A
região é predominantemente rural, e nela se observa, concomitantes, uma perspectiva
pré-moderna e moderna sobre a natureza: forças do urbano e dos processos globais
sobre a cultura local, em uma localidade onde o quotidiano ainda é predominantemente
rural e tradicional, onde observa-se que, coexiste com tais forças, uma natureza
encantada. Os dois aspectos do quotidiano, urbano e rural, distinguem-se, afetam-se e
mesclam-se gerando um contraste que auxilia na percepção das diferentes forças
presentes na natureza-cultura local.

Dos elementos que se destacam na paisagem local, temos em primeiro plano o
“Morrão”, ou Morro da Garça, relevo importante que nomeia o município e pode ser
visto à distância na paisagem local, cercado por outros morros próximos.

Entretanto, os morros não são os únicos protagonistas da natureza de Morro da Garça,
em muitas ocasiões eles se transformam em cenário para narrativas extraordinárias. Nas
estórias orais dos habitantes sobre a natureza local, se destacam relatos sobre a aparição
de uma “luz”, identificada pelos próprios morrenses como típica da região, “é a região
dela”.

A Luz, que está presente no folclore local e nacional, está presente também no
quotidiano dos habitantes nos dias de hoje, quando moradores relatam avista-la, são os
“causos da luz”, a forma mineira, e apropriada de significado, da palavra caso, se
mescla ao conceito de narrativa, assim, um “causo” é um caso contado oralmente.
Através dos quais eles descrevem as paisagens rurais do entorno, em especial os morros,
cerrados, campos, florestas, frequentes cenários para sua aparição; além de alguns
contextos relativos à vida urbana, como as estradas.

Em 2012, como parte de um projeto que visava revitalizar o caminho percorrido por
Guimarães Rosa nessa região de Minas Gerais, foi proposto aos moradores das
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diferentes localidades do roteiro de Rosa que descrevessem algo para ilustrar a sua
região. Os morrenses optaram por se representar através de uma figura que ilustra a
aparição da Luz. Para tal projeto de 2012, foi então bordado coletivamente o “manto do
vaqueiro”. Seguindo o relato de um habitante, o bordado mescla elementos que
representam a vegetação local, o Morrão e, em primeiro plano, a “cobra de Luz”.

Assim como nesta autorepresentação de Morro da Garça, a Luz também foi colocada
em primeiro plano na presente investigação que tem como objetivo de acessar as
representações natureza local, em suas múltiplas formas, através das narrativas, dos
causos, dos moradores do Morro da Garça.

A Luz está presente na natureza-cultura desse local há gerações, de maneira que mesmo
aqueles que nunca tiveram uma experiência direta com ela, ouviram muitas histórias
sobre aqueles a viram. A referência aos morros é constante durante as narrativas sobre a
Luz e vice-versa: “a luz vai de um morro pro outro”.
A opção por investigar a natureza a partir dos “causos da Luz” se deu, pois, esses
“causos” constituem narrativas sobre a natureza local onde uma perspectiva encantada
se manifesta de forma quotidiana.

Nesses “causos”, natureza e cultura são

representadas em um contínuo, que muito nos interessa para examinarmos

uma

perspectiva pré-moderna e moderna sobre a natureza.

A principal questão a ser abordada neste projeto é investigar a forma como os habitantes
de Morro da Garça transitam entre uma perspectiva ora encantada, ora desencantada da
natureza. Duas visões concomitantes, ambivalentes e contraditórias: ora “coisificando” reduzindo a valores exclusivamente materiais - os elementos do mundo natural,
correspondendo à uma visão moderna de sociedade; ora conferindo-lhes alteridade,
restaurando uma postura pré-moderna, característica de comunidades tradicionais.

Afinal, como o habitante de Morro da Garça, o morrense, articula e transita entre
posturas distintas com relação ao mundo natural? Este é o foco deste projeto: analisar as
concepções próprias dos habitantes locais, com relação a natureza, através de seus
“causos”, buscando uma abordagem que evidencie a descolonização da imaginação,
procurando observar e descrever como perspectivas aparentemente antagônicas podem
2

coexistir.

Assim, busca-se então descrever, por meio das narrativas coletadas

localmente – como a natureza é concebida no imaginário e no quotidiano dos moradores
de Morro da Garça, com suas múltiplas faces, buscando evitar polarizações.

Outro objetivo desta pesquisa é perceber as transformações tecnológicas que estão
envolvidas no cotidiano dos moradores: da luz de lamparina à luz elétrica; dos
maquinários de madeira, sem pregos, aos instrumentos modernos da produção agrícola
(serra elétrica, trator); dos cavalos às motocicletas ou caminhonetes; do rádio à internet
– como esses elementos modernos são incorporados à vida do morrense.

Investigar a coexistência de uma perspectiva encantada da natureza, que sobrevive em
interiores do Brasil é relevante, pois procura descrever como se estabelece a relação
com a natureza em locais onde não há a dominância do pensamento hegemônico
científico ocidental - que caracteriza e é caracterizado pelo pensamento moderno e que
se pretende como única via de “progresso” - em todas as esferas da vida.

É nesses espaços, onde a hegemonia do pensamento moderno ainda não domina por
completo o quotidiano, que podemos observar elementos capazes de nos dar pistas
sobre uma possível epistemologia do sul no contexto brasileiro, que incorpora
antropofagicamente os elementos da modernidade.

Assim, adicionalmente essa pesquisa registrou em vídeo as narrativas dos entrevistados,
numa tentativa de dar voz e promover o reconhecimento das concepções de lugar
enquanto formas alternativas de relação com a natureza.

Este estudo parte do princípio de que, assim como advogam os autores do movimento
pós-colonial, é a partir da valorização dos saberes locais, e de concepções não
hegemônicas de mundo em sua pluralidade que será possível de transformar as
desigualdades advindas dos processos e relações existentes na globalização hegemônica.

Para isso, parte-se primeiramente da perspectiva teórica-conceitual da Ecologia Social, e
se procura compreender como o homem se relaciona com a natureza – adotando a
perspectiva de Serge Moscovici sobre uma natureza cuja história se encontra imbricada
e que condiciona a vida humana em cada local e época, a natureza é dinâmica, e
3

simultaneamente criada e transformada, sendo o homem parte integrante da natureza e
seus processos.

Visando trabalhar com as narrativas orais sobre a natureza local, se instrumentaliza o
referencial teórico deste projeto com o no trabalho de Maurice Halbwachs sobre a
memória coletiva, e se procura compreender o trabalho de significação do espaço em
comum de um grupo social.
O presente projeto está inserido na linha de pesquisa “Novas Socialidades, Cartografias
Sociais e Políticas do Quotidiano Contemporâneo”, e procura, a partir da perspectiva da
psicossociologia de comunidades e ecologia social analisar as representações da
natureza local.

Minha implicação na realização desta pesquisa tem origem em minha formação em
cinema, o que inclui estudos em diferentes estilos de narrativa (definidos pela atividade
de direção), diferentes técnicas de produção de imagem (tais como fílmica, fotográfica),
estruturas de narrativas (definidas pelo processo de criação do roteiro) e ritmos
(definidas no processo da montagem da produção audiovisual). Assim, as narrativas
visuais sempre me foram objetos de trabalho e estudo.
Em um mestrado anterior, profissional, concluído em 2008 em Cinema na Universidade
Paris VIII, pesquisei as possibilidades narrativas da imagem contemporânea, associada a
discursos ambientais1 – o objeto do projeto era a relação de um homem com um rio.
Com esse prévio interesse, busco agora, analisar as narrativas orais dos “contadores de
causos” mineiros – atividade tradicional da cultura popular do estado, sobre a natureza.

Ainda há também o fato de eu ter nascido em Juiz de Fora, na zona da mata mineira, e
ter sido criado por uma família oriunda do interior do estado. Tanto a “contação de
causos” como o apreço às narrativas do quotidiano da região são parte integrante da
cultura na qual fui criado, e, portanto, reconheço e aprecio nelas a sabedoria do campo.

1

O termo ambiental, contudo, era utilizado para determinar um ambiente específico, e não uma esfera
exclusiva à natureza. O que se aproxima da concepção de Natureza Histórica de Moscovici. Em meu
projeto anterior, o rio, que cortava o centro de uma capital (Paris), era o ambiente do homem, natural e
urbano ao mesmo tempo.

4

Como mineiro, urbano, mas de família rural, tais narrativas de “espíritos” ligados à
natureza, também presente no quotidiano, sempre estiveram no dia a dia em minha
infância, apresentando um universo com possibilidades encantadas, e contribuindo para
meu interesse sobre o imaginário popular envolvidos na pesquisa em questão.

Em minha bagagem pregressa, das artes, trago também a afinidade para com proposta
antropofágica de Oswald de Andrade, que em muitos aspectos se aproxima e inspira o
presente trabalho de pesquisa, pois, em essência Andrade propõe uma conciliação de
visões na qual o progresso tecnológico não é catalisador necessariamente da destituição
das “auras simbólicas” dos elementos ao nosso redor, sejam elas poéticas, históricas,
religiosas, mas que, definitivamente, representam um aspecto da interferência humana
no mundo.

Assim, de modo a fundamentar seus motivos e a alcançar as metas analíticas delineadas,
o projeto então se divide entre os seguintes capítulos, no primeiro, apresentarei o
município de Morro da Garça e seu contexto histórico, econômico, psicossocial e
ambiental, assim como suas peculiaridades tão notáveis e representadas na obra de
Guimarães Rosa. No segundo, analiso as diferentes representacoes da natureza, em um
mesmo tema dentro do folclore nacional, a luz, a mãe do ouro, o boitatá, e outras
interpretações semelhantes encontradas pelo mundo – listadas no anexo 1. O capítulo
três apresenta a fundamentação teórica em que o projeto se baseia para realizar sua
análise: a ecologia social, o pós-colonialismo, a memória coletiva, as pesquisas em
narrativa e os estudos culturais das zonas rurais e sertanejas. O quarto capítulo
demonstra o percurso da pesquisa, o registro em vídeo, com o suporte do software
Atlas.ti para análise qualitativa das entrevistas e “contações de causos”. No capítulo
cinco me dedico à análise das entrevistas e “causos”, e suas relações com as concepções
ambientais, psicossociais e paradigmáticas dos morrenses entrevistados. Nas
considerações finais pretendo avaliar as possibilidades de avanço no tema estudado.

5

[N1] Comentário: Tentei fazer um
elo com a discussão traçada. Se não
gostar, corte e volte ao original.

CAPÍTULO 1

MORRO DA GARÇA

Nesse capítulo tratarei primeiramente de apresentar a localidade de Morro da Garça,
através de informações demográficas sobre o município levantadas junto ao IBGE; no
site institucional do município, além de aspectos culturais locais atuais e também
aqueles registrados na obra de Guimarães Rosa que se passa na região, onde são
destacados elementos da natureza, em especial o próprio Morro e seus “causos”.

FIGURA 1 – Mapa de Morro da Garça
Morro da Garça é um município com aproximadamente 2600 habitantes (IBGE, 2010),
localizado no norte do estado de Minas Gerais, a 200 quilômetros de Belo Horizonte.
Trata-se de um antigo distrito de Curvelo, e se encontra em uma região entre o cerrado e
o sertão, a região é fundamentalmente plana, razão por qual o “Morro da Garça”, ou
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Morrão 2 , se destaca na paisagem local, nas palavras de Guimarães Rosa “solitário,
escaleno e escuro, feito uma pirâmide” (ROSA, 2001, 39).

3

FIGURA 2 – Imagem do Morrão
O município, prioritariamente rural, se divide em pequenas comunidades: Campo
Alegre, Vila de Fátima, Riachinho, Extrema, Arrepiados. As principais atividades
desenvolvidas na região envolvem pecuária de leite, lavouras, plantação de eucalipto,
comércio e serviços.

2

O Morro da Garça constitui uma estrutura de morfologia circular com 1,6 km de diâmetro, realçada
cerca de 350 m acima de uma região extremamente plana no centro-norte de Minas Gerais. Tal feição
ressaltada na paisagem tem servido ao longo dos últimos séculos como um guia de referência para tropas
e viajantes e, ao seu sopé desenvolveu-se a cidade de Morro da Garça.
(http://www.igc.ufmg.br/geonomos/PDFs/Chavesetal_pag43-52.pdf)
3

Fonte: Perfil do Facebook do município de Morro da Garça
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FIGURA 3 – Gráfico econômico da região
A instalação da Companhia Setelagoana de Siderurgia (Cossisa) no município de Sete
Lagoas que transformou a paisagem local de Morro da Garça com as florestas de
eucalipto utilizadas como fonte de energia. Atualmente há um estudo prospectivo de
exploração de gás natural na região, essas atividades exemplificam as ações das forças
globalizantes do capitalismo na localidade.

Em vinte anos, de 1991 a 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) duplicou,
passando de 0,313 para 0,648 – o que ainda é um valor baixo comparado com os demais
municípios do estado de Minas Gerais. O fato de o município possuir somente um
hospital, e apenas uma escola de ensino médio, explica parcialmente a performance
regional do índice. Outro fator importante a ser ressaltado é a redução da população, que
passou de 3054 em 1991, para 2660 em 2010 (IBGE).
Segundo dados da Prefeitura de Morro da Garça, o povoamento do município teve
início com o caminho dos boiadeiros que vinham da Bahia, São Paulo e outras
capitanias com destino as minas de Sabará, sendo que o primeiro povoado se erigiu em
torno tanto da Capela de Nossa Senhora das Maravilhas (demolida em 1950), quanto da
Fazenda das Garças, entre 1720-1778. Assim, o vilarejo se constituiu ao redor de
fazendas de criação de gado e em 1911 se consolidou como distrito de Curvelo. Em

4

Unidade de medida: mil reais / Censo 2010, IBGE.
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1963, adquiriu status de município, fazendo parte de um processo político federal que
na época incentivava pequenos municípios a se emanciparem. 5
Aqueles que levavam sua vida nas zonas rurais também estão paulatinamente migrando
para os entornos urbanos.

A falta de estradas asfaltadas, de transporte público

frequente, de emprego, levaram muitos lavradores a mudar de vida, optando por viver
no centro do município, para trabalhar como funcionários públicos ou prestadores de
serviço. Dessa forma, não apenas a zona rural de Morro da Garça está perdendo força
perante a urbanização, mas também as formas quotidianas das vidas rurais estão sendo
transformadas dando espaço a uma “vida moderna”. Com isso, pode-se observar a
ambivalência entre tais concepções que, concomitantes, geram representações sobre a
natureza, a primeira vista inconciliáveis.
Como exemplo, temos a festa da Lavoura, realizada há pelo menos sessenta anos na
cidade. O evento mescla cerimônias tradicionais, como a “guaiana” que celebra a
colheita, as procissões e folia dos reis, com shows de música popular contemporânea de
outros estados brasileiros – como o pagode baiano, arrocha e o funk. As manifestações
culturais tradicionais e atuais se mesclam e se confundem.
A “contação de causos” é uma atividade social amplamente difundida nos interiores
brasileiros, como é o caso de Morro da Garça e, como outras atividades populares
culturais, ilustra em suas particularidades as características do povo que a pratica. E,
mesmo em meio ao uso das tecnologias de comunicação, a tradição oral se revigora e
encontra novas potencialidade. A internet oferece espaço e autoridade a relatos pessoais.
A transmissão de informação interpessoal é tão fundamental quanto a educação formal
na construção de um universo simbólico na vida.
Em um município em que muitos habitantes afirmam ter tido experiências com a “Luz
Andeja”, a representação da natureza, possui elementos que destoam com as concepções
do mundo natural vigentes na concepção hegemônica ocidental, fundamentas pelo
pensamento científico. Tais aspectos próprios do quotidiano da região, onde a natureza
ainda guarda mistérios como, por exemplo, fenômenos culturais ou mitos, como o caso
da Luz, apontam para formas alternativas de concepção e relação com a natureza. Uma
5

A emancipação data da Lei Estadual 276 de 30 de dezembro de 1962 e a instalação data de 1º de
março de 1963. (Fonte site da prefeitura colocar o endereço, data de acesso 5/2/2015)
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natureza que ainda não foi totalmente explorada e conhecida, e guarda mistérios para os
quais as respostas são também podem ser criações culturais próprias ou onde é possível
evocar lendas e mitos transmitidos nas tradições orais.
O estudo de um caso como de Morro da Garça, onde a cultura popular está
evidentemente associada à explicação de observações da natureza local, como na
aparição da “Luz”, vem ao encontro da proposta de Serge Moscovici (2007) sobre uma
natureza mítica, chamada por ele de natureza pré-iluminista, e a relação do homem com
este universo encantado, e as consequências do desencantamento do mundo e da
natureza nas culturas metropolitanas ocidentais na atualidade. A elas, ainda se opõe de
forma tímida, a cultura rural de pequenos vilarejos em todo o mundo, silenciosa e
paciente, que não se desencantou totalmente.
O pensamento denominado ocidental pela cultura europeia e norte americana implica
um mundo representado predominantemente pela ciência e pela razão, no qual tais
domínios possuem hegemonia epistêmica perante os outros saberes, de grupos sociais
que representam o segundo elemento da dicotomia West / Rest de Stuart Hall (HALL,
2007) . Os estudos pós-coloniais buscam a desconstrução dos essencialismos gerados a
partir dessa interpretação eurocêntrica do mundo, uma “descolonização da imaginação”,
como definem Pieterse e Parekh (apud COSTA, 2006). É proposta a aceitação da
existência e construção de outros paradigmas de leitura da realidade, nos quais, sujeitos
e culturas que ocupam posições subalternas na sociedade, passam também a afetar o
mundo em suas formas de conhecimento, se contrapondo ao mito da modernidade
ocidental.
Sobre esta cultura metropolitana ocidental, sob o viés da Ecologia Social, Moscovici
argumenta que:
“A cada vez, nós entrevemos que essa razão neutra, melhor ainda, niilista,
continua a desencantar nosso mundo ao abandonar os valores, que arriscam a
se assemelhar a traços simbólicos da alma, quando os excluímos das esferas
da vida, donde nos chamam em seguida para resolver os problemas de
maneira impessoal e imparcial, sem levar em conta nosso destino, sem se
preocupar mesmo com o sentido da solução desses problemas”.
(MOSCOVICI, 2007, p. 89)
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A cultura rural é então colocada em posição subalterna, como afirma Boaventura de
Sousa Santos (2010, p. 292): “Os camponeses, os povos indígenas e os imigrantes
estrangeiros foram os grupos sociais mais diretamente atingidos pela homogeneização
cultural, descaracterizadora das suas diferenças”. O modelo de pensamento hegemônico
atual, progressista, econômico e científico, subjuga as tradições de comunidades
isoladas, marginalizando-as, como é o caso da “contação de casos” dos “caipiras” e o da
cultura das ervas e da biomedicina indígena, indiretamente exploradas economicamente
pelas grandes indústrias farmacêuticas.
Neste estudo, destaco a “contação” de causos sobre a Luz Andeja, tão valiosa para os
habitantes de Morro da Garça, representando no município um valor identitário local
próprio – por isso acredita-se que o registro em vídeo foi bem recebido pelos sujeitos da
pesquisa. Os interlocutores apresentaram o desejo de contar os causos de suas
experiências que, como folclore oral, sobrevive apenas nas conversas pessoais entre os
próprios habitantes locais. A possibilidade de registro das narrativas surge então como
uma valorização de tal prática cultural.
Contudo, ainda que o desenvolvimento de Morro da Garça apresente aspectos que
influenciem e modifiquem a paisagem e as representações da natureza locais e já
estejam presentes na vida quotidiana dos morrenses, em muitos aspectos a natureza prémoderna ainda se mantém viva no imaginário local, como é o caso da autorepresentação que os habitantes fizeram de sua cidade.

O MORRO DA GARÇA NA LITERATURA DE GUIMARÃES ROSA

Em uma obra originalmente publicada em um único volume, "Corpo de Baile", depois
dividida em três partes, o livro "No Urubuquaquá, No Pinhém", contém o conto “O
Recado do Morro”, que faz parte dessa série de novelas, escritas por José Guimarães
Rosa, publicadas em 1956.6

6

No meio do sertão, Pedro Osório, um homem ingênuo, guia viajantes, porém, durante a viagem o
grupo encontra um ermitão, chamado Nominedômine, que acredita ser profeta e diz que o mundo está
prestes a acabar. Ao chegarem finalmente à cidade, eles reencontram Nominedômine que profetiza o
fim dos tempos.
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O município foi representado por Guimarães Rosa em 1956 nessa obra, no conto o
“Recado do Morro” (ROSA, 2001), no qual o autor descreve a relação singular que
alguns moradores possuem com o morro (a cidade é construída em torno dele). No
conto, os personagens recebem mensagens da terra, o morro treme, faz barulhos, e
aqueles que mais o conhecem podem interpretar tais signos, enquanto a população
inteira transforma os tais recados em boatos. No livro temos contato com as mensagens
do morro através dos personagens, pois não é necessariamente o morro que fala, mas os
habitantes que o escutam: “Não me venha com loxías! Conselho que não entendo, não
me é praz: é agouro! (...) H’hum... Que é que o morro não tem preceito de estar
gritando... Avisando de coisas” (ibid, p.39).

É sabido que, em toda sua obra literária, a narrativa de Guimarães Rosa possui
características próprias e peculiares de expressão. Marcada pelo fluxo da oralidade livre
de seus personagens, a prosa roseana recria as marcas dos dialetos rurais de Minas
Gerais. Em “Recado do Morro” não é diferente; não só a cultura, como a fala de um
povo ganham vida em sua obra.

Assim, o gesto criador de Rosa inspira uma decisão analítica deste estudo. Levando em
consideração que nossa matéria analítica é a cultura oral de um povo – e partindo da
pressuposto de que a língua se constrói na oralidade; a oralidade é primária; a escrita é
secundária - , respeitarei a coloquialidade rural dos relatos documentados, sem reeditálos na norma culta , muitas vezes responsável pela subalternização das culturas orais.

Nesses relatos, assim respeitados, como em Guimarães Rosa, observa-se a fluidez das
narrativas, e o controle do discurso por parte dos contadores de “causos”, que utilizamse de inúmeras estratégias textuais para recriar suas experiências, longe de uma
ignorância linguística. A linguagem dos causos é rítmica, descritiva, e inclusive, agrega
muitos gestos e expressões e entonações.
O marcante hoje em Morro das Garças é que tanto a “Luz”, uma especificidade local,
como a literatura de Guimarães Rosa, ambas responsáveis por leituras da região por
seus habitantes, estão incorporadas à cultura local estabelecida. Assim, ainda que Rosa
não mencione a Luz em sua novela que coloca em primeiro plano o Morrão, mesmo

12

assim, o habitantes incluíram a “cobra de fogo” em primeiro plano em sua autorepresentação que compõe o circuito literário do autor na atualidade.
A luz pode então ser considerada uma expressão do morro – confunde-se então a
posição de destaque: a luz vem do morro, ou no morro tem uma luz? No presente estudo
vamos focar a relação homem-natureza, por isso a relação da luz com o morro, e dos
moradores com o mesmo, é fundamental para a compreensão das concepções de
natureza e cosmologia dos morrenses. O “morrão” é o elemento de maior importância
para os habitantes de Morro da Garça, além da cidade estar em volta dele, é de lá que se
pode ver toda a região, e é lá que habitam os mistérios da terra.
UMA AUTO-REPRESENTAÇÃO DE MORRO DA GARÇA:

A VEGETAÇÃO, O MORRO E A LUZ

Com o objetivo de introduzir os aspectos peculiares da natureza na cultura local
apresento primeiramente, o manto do vaqueiro, produzido no Morro da Garça, no ano
2012, no qual os habitantes selecionaram como tema a “cobra de fogo”, ou ainda “Mãe
do Ouro” ou “Luz”. Trata-se exatamente da imagem que representa o tipo de narrativa
da natureza escolhida para ser investigada através das narrativas dos habitantes de
Morro da Garça no escopo da presente pesquisa, pois foi esta imagem que os próprios
habitantes escolheram para se auto-representar regionalmente no coletivo de cidades
que compõem o Circuito Literário de Guimarães Rosa, que é também um roteiro
turístico regional.

Essa auto-representação de Morro da Garça foi realizada de forma coletiva, mas a
imagem final procurou recriar a descrição de um habitante de Morro da Garça, Seu
Clarismundo, que também é um dos entrevistados desta pesquisa.

A escolha dos

habitantes se auto-representarem coletivamente nesta capa, a partir deste “causo”,
demonstra a importância da história oral para a cultura e para a memória local das
representações da natureza do lugar que admite o registro e a expressão cultural de seus
aspectos extraordinários. Durante o estudo exploratório e depois, foi comum o relato
desta “luz” relacionada a elementos da natureza local: “aqui é a região dela” – disse um
dos entrevistados se referindo aos entornos do “morrão”. A “luz” então compõe a
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paisagem cultural local, ocupando importante posição dentro do imaginário popular e da
identidade da região.
A auto-representação foi criada no escopo do Projeto “Manto do Vaqueiro - bordado
itinerante” (ZIANI, 2013), desenvolvido pelo Grupo Teia de Aranha de São Paulo em
colaboração com núcleos de bordadeiras de Minas Gerais, foi realizado nas cidades
envolvidas no Circuito Literário Guimarães Rosa. A criação de um grande Manto do
Vaqueiro, e outros menores para cada cidade participante, fez parte do projeto Memória
Viva do Sertão com curadoria de Elizabeth Ziani, que é estudiosa da obra do escritor,
em parceria com a figurinista, Joana Salles, com ilustrações de José Murilo e bordados
por Grupo de bordado Estrelas do Sertão, moradores de Cordisburgo, Morro da Garça,
Andrequicé, Três Marias e São Paulo. Tal projeto passou a integrar a Nova Exposição
do Museu Casa Guimarães Rosa de Cordisburgo/MG, onde a capa principal encontra-se
exposta.

O objetivo do projeto capa do Vaqueiro era registrar a memória do sertão ainda viva e
estabelecer diálogos entre literatura e outras áreas. Assim, foi proposto bordar com as
comunidades os mantos do vaqueiro de modo a transformá-los em um objeto-síntese da
memória coletiva daquela região. Um manto grande seria bordado coletivamente em
cada município do circuito Guimarães Rosa, e outros, menores, seriam bordados
totalmente em cada município, permanecendo em cada localidade. As imagens a seguir
mostram o manto do vaqueiro de Morro da Garça (uma capa menor, aproximadamente
40cm):
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CAPA TECIDA PELOS MORADORES, REGISTRANDO A “SERPENTE DE FOGO”
(fotografias de registro do Projeto Manto do Vaqueiro - bordado itinerante)

FIGURAS 4 E 5 Manto do Vaqueiro

Conforme podemos constatar nas fotografias acima, podemos ver representada na capa
de vaqueiro a paisagem de Morro da Garça: em verde, o Morrão, principal aspecto
geológico da região. Ao longo do manto podemos ver a vegetação do cerrado, um
pequeno lago, e outros elementos da natureza local. Em tamanho realçado, e em
primeiro plano, está a cobra de fogo, ou Mãe do Ouro, uma das formas pelas quais é
representado o fenômeno natural da aparição da luz na cultura local.
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Completando a fotografia da capa do vaqueiro, Seu Clarismundo acrescentou em sua
descrição oral que originou o desenho, que esta “cobra” passou “voando” no céu em
direção ao morrão, “igual uma sucuri”, e ao alcançar a montanha, produziu um enorme
estrondo. Segundo ele, ela era “toda amarelinha”, com “cabeça igual a uma cobra”,
porém com uma “crista vermelha igual a de um galo”, e enquanto ela ia pelo céu
fazendo “caracol voando, igual a cobra na terra”, “chuviscando umas lágrimas” pelo
caminho. Ele afirma que é a coisa “mais interessante” e “mais bonita” que ele já viu na
vida.
A concepção de natureza de um povo reflete, dinamicamente, questões sobre suas
crenças e posturas diante do mundo. Assim, na localidade de Morro da Garça, histórica
e atualmente são encontradas narrativas sobre o Morro que incluem a “Luz”. Conforme
registrado nas pesquisas sobre o folclore na região, tal história ocupa o lugar de
destaque entre todas os “causos” locais, estando presente no cotidiano dos morrenses.
A seguir, no próximo capítulo apresentarei as pesquisas documentais sobre o folclore
nacional e internacional, relacionado com a representação da natureza escolhida para
análise, onde ficará claro que, mesmo que a “luz” esteja totalmente vinculada à cultura
de Morro da Garça, ela é também observável em outros folclores e mitologias,
associada a outras identidades, outros lugares e outros valores. Tornando, portanto, a
investigação sobre essa representação da natureza no contexto de Morro da Garça ainda
mais relevante, por revelar aspectos únicos de uma cultura oral regional do interior
brasileiro, que ainda mantém elementos de uma natureza pré-moderna vivos em suas
narrativas, auto-representações, identidades, em seu cotidiano, na atualidade. Em outros
locais, tais aspectos se mantém presentes apenas no folclore e na tradição literária, não
estando mais tão presentes no cotidiano das pessoas.
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CAPÍTULO 2

REPRESENTAÇÕES DA NATUREZA LOCAL – DIVERSIDADES E INTERCONEXÕES

Neste capítulo irei apresentar um levantamento realizado com base em pesquisas
documentais na base CAPES, no folclore, na literatura brasileira e na música e cultura
web, sobre mitologias, lendas e histórias que narram a representação da natureza
relativa à aparição de uma luz.
O objetivo do capítulo é fazer um levantamento sobre esse fenômeno da natureza e
demonstrar que este é representado e interpretado de formas distintas de acordo de
acordo com a cultura na qual esteja inserido. Em cada lugar, as representações trazem
consigo reflexos da identidade e das concepções de natureza que cada povo constrói, em
seus aspectos pré-modernos ou modernos.
Os relatos de uma luz que aparece em ambientes naturais, como ocorre em Morro da
Garça, estão presentes mundialmente, por meio de inúmeras estórias e em diversos
contextos culturais através dos tempos. Em cada lugar em que é relatado, tanto no Brasil
quanto em outros países e povos, em outras épocas, a luz assume um nome, uma
descrição e uma explicação diferente. Assim, em sociedades onde a modernidade já se
estabeleceu como paradigma hegemônico, os aspectos encantados desta “luz” já não
figuram entre os elementos que preponderantemente organizam o quotidiano de uma
sociedade.
Para efeitos de sistematização, foi construída uma tabela (anexo 1), relacionando nomes,
interpretações locais, região e fontes que relatam tais aparições.
Iniciarei a apresentação do levantamento partindo do sertão de Minas Gerais, de Morro
da Garça, na atualidade para ao redor do mundo em todos os tempos, de acordo com os
contextos históricos e culturais em cada época.
O Mboitatá é um mito indígena anterior a presença europeia no continente; já a Mãe do
Ouro, um mito brasileiro que surgiu com a chegada das outras culturas no continente.
Com a tabela (anexo 1), tento criar um panorama que ilustra todas essas leituras e
interpretações, associadas à cultura e aos paradigmas de cada local e época.
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Em Morro da Garça, os habitantes contam seus causos se referindo a uma “luz” que
anda pela região: uma “luz andeja”. Alguns entrevistados disseram que os “antigos”
diziam que a “luz” era a Mãe do Ouro, contudo, um dos entrevistados, Seu Clarismundo
afirma que “a Mãe do Ouro é uma coisa, a luz é outra”. A primeira, uma “cobra de
fogo” – semelhante à descrição do boitatá –, “aparece de sete em sete anos, e vai do
morrão pro morro do guará”, a outra, a “luz cometa”, “anda por tudo que é canto”.
Dentre as interpretações locais do fenômeno, existe uma explicação científica, que
aponta a relação da luz com o “fogo-fátuo” – os gases (fosfina – PH3) oriundos da
decomposição orgânica que, ao sair da terra, entram em combustão, gerando luzes que
atravessam os campos. Essa explicação é empregada por alguns habitantes para
descrever o fenômeno dentro de uma perspectiva moderna.
Entretanto, em Minas Gerais, tais aparições luminosas são frequentemente conhecidas
como “Mãe do Ouro”. Descrita como uma luz brilhante que aparece no céu – por vezes
sendo confundida com uma estrela cadente, é um personagem mitológico presente na
cultura rural brasileira desde os tempos coloniais, na época da mineração. Ela é descrita
de inúmeras maneiras, mas principalmente como uma luz que se desloca pelos campos e
pelas montanhas. Também pode ser associada a uma “bola de fogo” ou uma “serpente
de fogo”. Os relatos colhidos sobre o fenômeno também indicam um aspecto sonoro,
descrito como “motorizado”, associado à passagem da luz. O deslocamento da luz entre
“cerros” (morros) também é descrito como aspecto frequente de seu comportamento.

A LUZ NO FOLCLORE BRASILEIRO

O trabalho de catalogação de mitos e criaturas do fantástico brasileiro feito por Luís da
Câmara Cascudo, concluído em 1947 em seu livro “Geografia dos Mitos Brasileiros”,
representa um dos maiores feitos na documentação da mitologia rural de nosso país –
majoritariamente transmitida por meio oral, o que gera uma desvantagem com relação
às tradições e mitologias escritas de outras culturas. O trabalho de Cascudo transfere a
oralidade popular para um estudo acadêmico, registrando em seu livro todas essas
histórias e personagens, cada vez mais raros pelo país.
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Os estudos de Câmara Cascudo sobre o folclore nacional indicam o mito da Mãe do
Ouro, como sendo derivado de um outro mito, mais antigo e encontrado por todo o
Brasil desde os tempos pré-colôniais: o Boitatá, que significa “cobra de fogo”, ou
“cousa de fogo” (mbae-tatá) em tupi-guarani (CASCUDO, 2002). Em ambos mitos,
fala-se de uma luz que surge, seja nas matas seja no céu, com o objetivo de proteger as
florestas (Boitatá) ou anunciar as riquezas minerais e protegê-las daqueles que visavam
extrair ouro em desasia (Mãe do Ouro). O primeiro está presente na cultura indígena,
enquanto o segundo surge durante o ciclo do ouro, século XVIII, em Minas Gerais.

Embora constituam dois mitos diferentes, as descrições da Mãe do Ouro, e do Mboitatá
são praticamente equivalentes em suas descrições visuais. Cascudo classifica o mito do
Mboitatá como um mito geral brasileiro, mais antigo, enquanto a Mãe do Ouro como
um mito regional, que derivou do primeiro. O primeiro é representado na cultura
indígena desde antes da presença dos portugueses no continente, descrito em tupiguarani como mboi-tatá (cobra de fogo), ou mbae-tatá (coisa de fogo). O autor cita uma
das primeiras referências ao fenômeno, do Padre Anchieta:
Em carta de São Vicente, datada de 31 de maio de 1560, o venerável José de
Anchieta citou, pela primeira vez, o baetatá, traduzindo-o por “cousa de fogo,
o que é todo fogo”. Mbai, cousa, e tatá, fogo, davam justamente essa versão.
Como aquele fogo vivo se deslocava, deixando um rastro luminoso, “um
facho cintilante correndo para ali”, anotava o jesuíta, veio a imagem da
marcha ondulada da serpente. E mesmo há no idioma tupi palavra de
pronúncia ligeiramente diversa de mba, significando cobra. É mbói. De Mbatatá, coisa de fogo, chegou-se a Mbói-tatá, cobra de fogo.
(CASCUDO, 2002, p. 145)

Câmara Cascudo também descreve a Mãe do Ouro em seu livro “Geografia dos Mitos
Brasileiros”, de 1947, como um fenômeno que, de tão incorporado na vida dos
brasileiros, se tornou um fenômeno meteorológico:
“A égide das minas, madrinha dos veeiros, padroeira dos filões, defendendo
pepitas e escondendo jazidas, só podia ter a forma de chama, lume que
denunciava o metal rutilante e a um tempo o custodiava. Seria inicialmente
um clarão seguido pelos trovões. O relâmpago dizia a direção da Mãe do
Ouro e os trovões a sua cólera. Mito ígneo, informe, passou ao ciclo do Ouro
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e daí, como vemos na versão do professor Manuel Ambrósio, de Minas
Gerais, já pertence ao número dos fenômenos meteorológicos, confundido
com a estrela cadente, a Zelação, inalação, esconjurada e tida, num só tempo,
como capaz de satisfazer votos formulados durante sua trajetória cintilante.
(CASCUDO, 2002, p. 311)

É possível perceber que, através de diversas manifestações, relatos e peças literárias,
que a Mãe do Ouro é uma tradição viva no Brasil, como explica Nickel (2004, p.14):
“No folclore é um erro empregar tradicional com sentido de coisa do
passado, pois não é necessário que venha do passado; pode ser uma inovação
ou uma criação introduzida pela propagação. Tradicional, nesse sentido, é o
que se transmite vivo e assim se conserva. Também não implica imobilidade,
pois as manifestações folclóricas são dinâmicas, mudam as formas, porém o
espírito permanece e essa continuidade no tempo e no espaço equivale à
tradição”.

Em sua tese de mestrado sobre a “Tradição da Mãe do Ouro na Literatura Gaúcha, pela
Universidade Federal do Rio Grande, Sônia Nickel (2004) explica a transformação da
mãe do ouro no Mboitatá, através do romance de Souza Carneiro – baseado em um mito
africano da tribo Haussás, recolhido na Bahia. Nesta interpretação, o autor descreve a
história de uma menina orfã que, após ficar orfã, vai viver com uma velha – a Mãe do
Mundo.
Na narrativa de Souza Carneiro, a Mãe do Mundo transforma a Mãe do Ouro
em serpente, após impedir a aproximação do caçador, e dá-lhe o poder de
morar até acima das nuvens, ou seja, é a transformação da Mãe do Ouro em
Mboitatá, da qual os homens correm com medo. A narrativa explica a
conversão Mãe do Ouro – Boitatá, da mesma forma como Simões Lopes
Neto (1984: p. 131) explica a conversão cobra-de-fogo (mboitatá) – bola-defogo, por isso, todas essas entidades pertencem ao mesmo ciclo de crenças e
superstições.
(NICKEL, 2006, p.105)

Um dos antigos registros sobre a Mãe do Ouro está no livro “Lendas do Sul” de José
Simões Lopes Neto, de 1913, onde ela é descrita como a “alma das montanhas”:
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O que é hoje serra de pedra já foi gente vivente: foi gente num tempo antigo,
e por um castigo do céu, escureceu de repente e caída ficou onde estava. (...)
Mas o que governa tudo, que não se sabe o que é, que é a Alma, que não
morreu, essa é que é a Mãe do Ouro, porque ela não entrou no castigo, e que
defende os nervos dos castigados, os veeiros da fortuna, para que no dia do
Perdão cada um ache o que seu é… Aí está porque, quando troveja, tantos
raios caem sobre certos serros e tanto ventarrão esbarra neles:… é a Mãe do
Ouro que chama socorro…

Contemporaneamente, o fenômeno persiste e é descrito pictoricamente de forma
semelhante, a alusão da “serpente de fogo” é feita em Morro da Garça, estando inclusive
registrada na capa de couro bordada pelos habitantes do município (vide foto 4 e 5).
Nota-se também, que o fenômeno continua sendo experienciado por brasileiros em
diversas regiões (e não apenas em Morro da Garça), já que, durante a preparação para o
projeto, encontrei narrativas semelhantes nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Distrito Federal e Goiás (onde é chamada de boitatá).
Em sua tese de Doutorado sobre os “Causos Pantaneiros”, Ricardo Pieretti Câmara cita
os casos da Luzes Misteriosas, porém cita apenas o Mboitatá e suas respectivas versões
internacionais, e não faz alusão à Mãe do Ouro, embora confirme que a versão mais
comum dos mitos relacionados com aparições luminosas é referente à localização de
tesouros (PIERETTI, 2007, p. 165).
Entre os quatro casos pantaneiros respectivos às luzes misteriosas, analisados em sua
tese, Pieretti encontrou apenas um como uma “explicação realista” (como o próprio
autor classifica):
O Seu Marcondes (1.1.J) fala sobre a vez em que estava sozinho, a cavalo, de
noite, na mata, e de repente viu uma tocha de fogo. Ele pensou em marcar o
lugar e voltar no outro dia, acreditando tratar-se de um enterro de tesouro. No
entanto, o cavalo queria continuar. O Seu Marcondes estranhou a reação do
animal, que deveria ter-se assustado com a visível assombração. Decidiu,
então, enfrentar o perigo, e aproximou-se da bola que soltava faísca. Quando
chegou bem perto, percebeu que o que aparentava ser uma manifestação
sobrenatural, era, na verdade, vários vaga-lumes presos a uma teia de aranha.
O mistério foi desvendado.
(PIERETTI, 2007, p. 162)
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O mito tradicional da Mãe do Ouro se relaciona à localização de minas e minérios
preciosos. Geólogos de todo o mundo estudam Minas Gerais como um dos locais mais
ricos em minerais – como o próprio nome do estado representa. O estado se localiza
numa região, na qual, durante séculos, a atividade mineradora do Brasil colônia foi
concentrada. Grande parte do ouro, dos diamantes e da prata extraída de lá – assim
como inúmeros outros minérios preciosos – foi entregue ao reino da Grã Bretanha,
pelos portugueses, como pagamento pela proteção inglesa às frotas de navios da coroa
que tramitavam no Atlântico, entre a Europa e o Brasil.
Câmara Cascudo menciona a associação do fenômeno à atividade de mineração a
questão: (2002, p. 316) “A Mãe do Ouro, que informa os metais subterrâneos, às vezes
abandona um cerro para mudar-se para outro”. A “luz” seria uma anunciadora de
riquezas, um “espírito dos minérios preciosos”. Tal anunciação, contudo, não é vista
como gratuita. Em alguns casos, a Mãe do Ouro pode se tornar a protetora das minas,
contra a ganância e a exploração indevida, como explica Nickel:
A Mãe do Ouro é a protetora do ouro escondido sob a terra que não deve ser
extraído sem sua intervenção, por isso, sua manifestação pode ser sinal de
existência de ouro nas proximidades. O ouro parece atrair os homens, assim
como a Mãe d’Água atrai seu enamorado para a morte, já que, uma vez
imbuídos dessa busca, todas as outras paixões se desfazem, pois o desejo
ardente seja por riquezas, seja por mulheres, pode cegar o homem. A Mãe do
Ouro é uma entidade guardiã que reparte seus tesouros com parcimônia e
castiga os que são exagerados nos seus pedidos.
(NICKEL, 2004, p.30)

Contudo, embora os habitantes de Morro da Garça descrevam o deslocamento da “Luz”
nos entornos do Morrão, algumas vezes de forma similar e, por vezes, com mesmo
nome dado pelos antigos habitantes durante o ciclo do ouro - Mãe do Ouro -, vale
ressaltar que nunca houve atividade mineradora no município ou na região e que não foi
feita nenhuma associação entre riqueza mineral e os “causos da luz” relatados pelos
entrevistados da presente pesquisa.
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NO SAMBA

No que se refere ao folclore da Mãe do Ouro, um samba foi composto em 1976 para
representar a escola de samba Mangueira, intitulado “No Reino da Mãe do Ouro”7. É
possível perceber na letra, influência de mitologias religiosas africanas, ilustrando mais
uma vez o hibridismo das representações encontradas.

Obabá-obao-babá, é a Mãe do Ouro que vem nos salvar
Obabá-obao-baba, é a Mãe do Ouro que vem nos salvar
Caminhando pela mata virgem, bravo bandeirante encontrou
grupos de nativos comentavam o que um trovão proporcionou
no céu, sem as estrelas, mais um raio de luz se dirigia
à gruta de uma alma encantada, era Mãe do Ouro que surgia
Obabá-obao-babá, é a Mãe do Ouro que vem nos salvar
Obabá-obao-babá, é a Mãe do Ouro que vem nos salvar
Num palácio encantado onde um tesouro existia
pedras preciosas bem guardadas, que a Mãe do Ouro presidia
homens e mulheres dominados por imaginações de alegria
salões enfeitados multicores, dançavam até o romper do dia

NO CINEMA E NA WEB

É aceito que nas regiões onde atualmente é corrente a hegemonia do paradigma
moderno, a natureza se desencanta e, mesmo que sobrevivam aspectos da natureza
encantada e pré-moderna no folclore, na historia oral, nas identidades locais, literatura e
religiosidade, estas são mantidas deslocadas do cotidiano, e das esferas de organização
da vida social. Assim, por mais que seja particular o caso estudado da Luz em Morro da
Garça, ele também se relaciona com um processo sempre inacabado, híbrido, que aceita
e engloba as contradições expressas na relação homem-natureza em regiões onde
coexistem visões pré-modernas e modernas.
Nesse sentido tanto na produção cinematográfica como na cultura da internet,
simultaneamente a realização do presente estudo, também foi possível identificar
produções relativas a representação folclórica desse fenômeno da natureza.

7

Fonte: http://www.vagalume.com.br/os-originais-do-samba/no-reino-da-mae-do-ouro.html#ixzz2lqoNdA5H
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O documentário, chamado “A Lenda da Mãe do Ouro” 8, dirigido por Nabil Duarte,
(lançado em março de 2013), que apresenta relatos de aproximadamente 15 pessoas que
viram a “bola de fogo” na cidade de Santo Antônio de Barcelona na Bahia. O filme
termina com a pergunta “Você acredita, que o ouro tem vida?”. Tal indagação poderia
sugerir uma perspectiva aliada às mitologias indígenas, e às cosmologias animistas.

A Mãe do Ouro está presente também no imaginário contemporâneo virtual, como
ilustra a descrição abaixo, reproduzida de um blog na internet:
Eis o mito da mãe do ouro, que de sete em sete anos vaga pelo céu
resguardando seu tesouro, - é o dito! Vagando a queimar com seu
chamuscante véu numa madrugada de mistério infinito.
Incauta livre, imprevista, despercebida, todavia, por alguém sempre é vista,
criando aos leigos certa dúvida... O que será tal aparição, ou então sua
natureza, num resplandecer de tantos espantos, diante a noturna incerteza
criada do nada num alucinado segundo parado, focado ao profundo negro do
céu ardente em estrelas, duma lua pretendente aos vislumbres, incitando o
apagar das velas...
E em seus repousos, errante, num recinto por muitos desconhecido e distante
confia seu precioso ouro jamais um dia encontrado. Num local
constantemente diferente tentando aventureiros em jornadas... em queda
figurando um meteoro à madrugada das insones almas penadas...
Dizem muitos, que quem no seu local de resguarde estiver, e ver onde
esconde o ouro esta tal criatura ou mulher dono dele será, e poderá fazer o
que bem quiser...
9

Texto de autoria de Santiago Salinas Crow

AO REDOR DO MUNDO, E EM DIFERENTES TEMPOS

Os mitos relacionados a luzes e fogos na mata, são encontrados em inúmeros países e
continentes, apresentando uma história, um nome, e um contexto singular, em cada
região. Por meio da tabela (anexo 1) é possível constatar, ao mesmo tempo, a
universalidade da descrição e representação deste fenômeno da natureza, e a
singularidade cultural respectiva de cada país ou região em que ele é descrito. As
representações da natureza relativas a aparição da luz dão origem a explicações
fantásticas e fundamentam lendas que remontam tempos e costumes pré-modernos, que
8

http://youtu.be/Jo0n1G0K3sg, acessado 19 de março de 2015, 14:04.

9

Fonte: http://contraculturaparaty.blogspot.com.br/2011/04/mae-d-ouro.html, acessado em
16/09/2013
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contudo, se mesclam a novas perspectivas modernas, como é o caso do “foo fighter”
descrito acima. As perspectivas então podem coexistir em alguns locais, mesmo que
paradoxalmente, em harmonia.

A partir da explicação de Câmara Cascudo (2002, p. 29) sobre a transformação do mito
do Mboitatá em Mãe do Ouro, em Minas Gerais, é possível acessar a forma pela qual
esse fenômeno natural pode adquirir inúmeras representações em diversos locais:
O “Ciclo do Ouro” se confundiu com os “mitos do fogo” e estes com o
Mboitatá. A explicação era a reminescência clássica do axioma: ubi est ignis
est aurum (onde há fogo, há ouro). Assim a “Mãe do Ouro” reuniu vestígios
de outros mitos. Convergem para ela a “Mãe d’água”, o Batatá, chamado em
Minas Gerais Batatal, Bitatá, como na Bahia é o Biatatá.

Dentro de sua definição do Mboitatá, Cascudo descreve os outros nomes que tal
aparição ígnea / luminosa recebe pelo mundo, e pela história do homem, assim como as
mais variadas interpretações de cada povo. Enquanto existe uma forma do mito tupiguarani – que segundo cascudo está “atualmente despersonalizada” – a origem da
forma do mito do Batatal seria europeia, conhecido na França como feu-follet (ibid
2002, p.145). Nickel também explica que “a mboitatá é para todo o Brasil o fogo-fátuo
dos europeus” (2004).
“É o feu-follet, a ronda dos Lutinos na França, Flandres, a Inlicht, a luz-louca
da Alemanha, os pequeninos anões correm com archotes como os sulamericanos Yakãundys, que quiere decir cabeza encendida, ensina
Mayntzhusen; os fogos dos Druidas, o fogo de Helena, de Santa-Helena,
antepassadoss do Sant’Elmo que os romanos identificavam com a presença
divina de Castor e Pollux; é o Jack with a Lantern dos ingleses que se passou,
com a forma de um fantasma que guiava, levando uma lanterna, os
viandantes para os charcos e lamaçais, para a Alemanha; é o sinistro Moine
de Marais, com idênticas ocupações, todas as terras vêem as luzes loucas,
azuladas e velozes, assombrando. Em Portugal são as “alminhas”, as “almas
dos meninos pagãos”, a “alma que deixou dinheiro enterrado” e não se
“salvará” enquanto o outro estiver escondido. É o “farol” dos Andes,
Argentina e Uruguai, clarão que se escapa onde jaz um tesouro.”
(CASCUDO, 2002, p. 145)
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O anexo 1 é uma tabela que ilustra uma grande série de nomes, mitos e representações
em torno da aparição de uma “luz”, ao redor do mundo, em diferentes épocas. As
informações foram retiradas tanto de pesquisas acadêmicas e livros quanto de sites e
blogs na internet, por isso seu objetivo é uma mera ilustração da variedade de leituras
em torno de um “causo” similar, que é narrado desde tempos distantes, em culturas já
extintas, mas também em contextos modernos, como a segunda guerra mundial. Alguns
dados na tabela não puderam ser apresentados pois as fontes não forneciam todas as
informações precisas sobre cada um dos casos listados, ainda assim, pode-se avaliar a
abrangência dessa narrativa através da história humana em diferentes épocas, povos e
culturas.

DIVERSIDADES E INTERCONEXÕES

Diante de todo esse repertório mitológico, literário e social, percebo que a Mãe do Ouro,
assim como o Mboi-tatá, representam um dos relatos mais antigos do Brasil, com
representações que remontam antes da chegada dos colonizadores portugueses, aos dias
de hoje. Dessa forma, a Luz avistada pelos morrenses não é algo exclusivo de Morro da
Garça, mas um elemento fundamental do imaginário da natureza, justificando assim sua
importância para a cultura local e global, e em especial no Brasil com a sua sociodiversidade.
De uma forma geral é possível perceber que a luz, enquanto representação da natureza
existente em diferentes culturas se caracteriza por apresentar aspectos pré-modernos tais
como animismo, cosmologias e mitologias relativos a uma natureza encantada que
identificam sociedades predominantemente pré-modernas.
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CAPÍTULO 3
ABORDAGEM TEÓRICO CONCEITUAL

“A Natureza não é um substantivo, mas um verbo”
Serge Moscovici

Neste capítulo serão explicitadas as perspectivas teóricas em que o presente projeto se
baseia para construir sua análise. O ponto de partida – baseado do objetivo principal do
projeto que é compreender as concepções de natureza dos habitantes do Morro da Garça
– será a Ecologia Social de Serge Moscovici, e sua concepção de natureza histórica. A
seguir apresento o conceito de memória coletiva de Maurice Halbwachs, utilizado para
contextualizar a criação social em um espaço específico, onde um grupo de habitantes
se fundamenta, em associação com o espaço externo. A seguir busco uma breve
recapitulação da modernidade – através de Zygmund Bauman e Marshal Berman – para
que seja possível reconhecê-la em Morro da Garça, e simultaneamente, observar o que
há de peculiar nesse local, avaliando concomitantemente as características pré-modernas
do mesmo município – com o auxílio de Jacques Le Goff e seu estudo sobre as
sociedades medievais, e Selma Sena, com seu trabalho sobre a cultura sertaneja.
Finalmente, para politizar o debate, trago as teorias pós-coloniais de Boaventura Santos
e Stuart Hall, que propõem uma descolonização do imaginário, uma busca por novas
epistemologias que se coloquem perante o paradigma hegemônico, para uma
reconstrução do saber que envolva outros povos, então subalternos dentro da histórica
política global. Para essa construção de um paradigma brasileiro, recorro a Oswald de
Andrade e sua proposta do bárbaro tecnizado, pela qual a modernidade é
“antropofagiada” e “digerida” segundo nosso próprio modo de ser, sem abandonar as
“auras simbólicas” tão ricas de nosso país.

Tais possibilidades interpretativas são imprescindíveis para uma total compreensão do
conceito de natureza do morrense, e é isto que busco avaliar em tal projeto: a
modernização da natureza, da sociedade, da vida, em Morro da Garça, não é radical, não
é totalitária – como ela foi incorporada em alguns países e culturas. As inúmeras
possibilidades do morrão prevalecem vivas nas narrativas e “causos” dos moradores
locais. Aos próprios recém chegados eucaliptos é proposta uma nova leitura pré-
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moderna – a de uma mata “assustadora” por sua escuridão e dimensão. O morrense é
capaz de viver da terra, trabalha-la, sem desapropriá-la de suas possibilidades míticas.
NATUREZA HISTÓRICA

Como ponto de partida, a concepção de natureza que vamos empregar para empreender
a presente investigação é a de existem naturezas históricas no plural. Serge Moscovici
em A Natureza, para pensar a Ecologia (2007) nos apresenta essa proposta, em oposição
aos dois modelos tradicionais vigentes no ocidente: a natureza estática - pura, selvagem,
livre do homem - ou a exterior - fora da esfera humana, quando a natureza se torna
ameaça ou é reduzida a uma natureza utilitária. O autor sugere a natureza histórica
como uma natureza que é, invariavelmente, transformada por seus agentes internos, e o
homem, como tal, é um dos que realiza essa tarefa. É esta consciência que Moscovici
busca lançar em sua teoria, a de que “nós seriamos da natureza, e não na natureza”.

A natureza histórica engloba os processos evolutivos de cada espécie, pois cada espécie
está inserida na natureza de sua localidade. Portanto não é possível desassociar as
transformações ocorridas em nossa sociedade, das ocorridas em nosso habitat – tudo é
natureza. “A ideia de uma natureza histórica significa que existem escolhas,
alternativas, que nenhum dos estados de natureza é independente da sociedade
humana”, assim como o contrário (MOSCOVICI, 2007, p.250).

MEMÓRIA COLETIVA

Nesse contexto, onde a natureza é história e concebida como campo, o espaço-social
também é afetado pela memória social registrada pelos habitantes de uma localidade
através da cultura popular. Para abordagem do quotidiano em tal contexto, Maurice
Halbwachs propõe a existência de duas memórias, uma interna, pessoal, e outra externa,
social, coletiva. Uma memória biográfica e outra histórica: “A primeira receberia ajuda
da segunda, já que afinal de contas a história de nossa vida faz parte da história em
geral” (HALBWACHS, 2006, p.73) . O sociólogo explica que a memória coletiva
remeteria ao passado de forma “resumida e esquemática”, enquanto a memória pessoal
se apresentaria de forma mais “continua e densa”.
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Ambos os tipos descritos possuem uma estreita relação com o espaço vivido.
Halbwachs descreve a busca psicológica humana pela estabilidade e suas estratégias de
ancorar lembranças, sentimentos e experiências, a objetos e lugares. Elementos físicos
que possuem uma relativa estabilidade, como ruas, casas, objetos pessoais e paisagens
que, pelo desenrolar dos fatos, estiveram em relação ou foram palco de acontecimentos
na vida de uma pessoa ou de um grupo social.
“Eles não falam, mas nós os compreendemos, porquê têm um sentido que
familiarmente deciframos. São imóveis somente na aparência, pois as
preferências e hábitos sociais se transformam e, quando nos cansamos de
um móvel ou de um quarto, é como se os próprios objetos
envelhecessem”.
(ibid, p.158)

Com a preservação dos hábitos de uma sociedade em um determinado local, essas
construções simbólicas vão se tornando cada vez mais sólidas, ampliando seu valor para
aqueles que as representam. Dessa forma a interação entre a sociedade e seus ambientes
é construída, de maneira que tais locais, objetos e territórios possuam valores
praticamente inestimáveis, a ponto de se tornarem motivos de guerras e conflitos.
“Quando inserido numa parte do espaço, um grupo o molda à sua
imagem, mas ao mesmo tempo se dobra e se adapta a coisas matérias que
a ela resistem. O grupo se fecha no contexto que construiu. A imagem do
meio exterior e das relações estáveis que mantém com teste passa ao
primeiro plano da ideia que tem de si mesmo. Essa imagem penetra em
todos os elementos de sua consciência, deixa mais lenta e regula sua
evolução. Não é o individuo isolado, é o individuo enquanto membro do
grupo, é o grupo em si que, dessa maneira, permanece sujeito à influência
da natureza material e participa de seu equilíbrio.” (ibid, p. 159)

MODERNIDADE TARDIA

A crescente urbanização no último século gerou uma concentração nas grandes cidades
em nível mundial, mas de forma mais acentuada nos países as margens do processo de
globalização. No Brasil, as populações urbanas representam um percentual de 84,4%
(IBGE 2010) do total nacional. Assim, nesse processo, os quotidianos rurais suas

29

representações da natureza, também vão transformando. Nesse estudo analisaremos a
representações da natureza local em meio a este processo.
Serge Moscovici (2007, p. 38) observa: “o campo desapareceu socialmente nos nossos
países, que se situam ao centro”; assim, a vida metropolitana oblitera algumas questões
que até então faziam parte da tradição humana: a sabedoria, os valores e os mitos
encontrados no campo e nas matas, o tempo calmo da vida rural, o contato com a fauna,
a flora, e a natureza mítica, povoada de mistérios.
Para o homem do campo, a natureza é maior que ele próprio, pois o conceito do
indivíduo, da individualidade centralizadora, está diretamente conectada com o
desenvolvimento social urbano metropolitano (SALEM, 1997). Foram nas cidades
modernas que o indivíduo foi forjado, como portador de direitos absolutos, liberdade e
identidade, uma célula autônoma. Dentro dessa visão, questiona-se a existência de
esferas maiores que as humanas, e põe-se em cheque a possibilidade da transcendência,
impedindo as esferas míticas da natureza de participarem na vida social urbana.
Assim, para efeitos desse estudo, a concepção urbana e tecnológica é sintetizada na
visão moderna de mundo concebida a partir do iluminismo, e consolidada pelo avanço
das ciências e da revolução industrial. O abandono dos mitos tradicionais, do irracional,
da religião como esfera de maior influência na sociedade, da transcendência em prol da
imanência, tudo isso está relacionado com o avanço da ciência e da tecnologia.

O sociólogo polonês Zygmund Bauman alega que, na modernidade, questões
fundamentais da existência foram retiradas do cotidiano do homem, que, em prol de
questões pragmáticas, passa então a se importar apenas com “as coisas que os seres
humanos podem tratar” (ibid):

A organização da vida diária é, de um modo geral, independente da tristeza e
alegria filosóficas, evoluindo em torno de preocupações que raramente, se
tanto, incluem a inquietação a respeito dos limites das coisas com que os
seres humanos, como tais, podiam razoavelmente (e efetivamente!) estar
preocupados. A revolução moderna consistiu precisamente na rejeição desse
último tipo de inquietação, ou retirando-o completamente da agenda, ou
elaborando a agenda da vida de tal modo que pouco ou nenhum tempo foi
deixado para cuidar de tais inquietações.
(BAUMAN, 1998, p. 212)
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A modernidade, como reflexo da industrialização, do modo de vida urbano, é um
processo de adaptação a novas possibilidades, o período de mudança de paradigmas,
guiado pela ciência e pelo método cartesiano. A sociedade do questionamento, que
exige provas e põe tudo a julgamento. Ao mesmo tempo que com esse comportamento
foi possível destituir verdades absolutas, um sentimento de mal estar tomou conta da
vida, devido à inúmeros fatores, como a falta de um sentido sólido e estável que
justifique a existência, a ausência de uma identidade definida, o paradigma do
isolamento social em grandes centros, a solidão dentro de multidões.
“Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder,
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor
– mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que
sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula
todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião
e ideologia: nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie
humana. Porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela
nos despeja todos num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de
luta e contradição, de ambiguidade e angústia.” (BERMAN, 1986, p.15)

O filósofo Marshal Berman também cita o niilismo moderno causado pela
mercantilização da vida, processo que inclui não apenas os bens materiais, mas também
os imateriais como valores, moral e princípios:
“As velhas formas de honra e dignidade não morrem; são, antes,
incorporadas ao mercado, ganham etiquetas de preços, ganham nova vida,
enfim, como mercadorias. Com isso, qualquer espécie de conduta humana se
torna permissível no instante em que se mostre economicamente viável,
tornando-se ‘valiosa’; tudo o que pagar bem terá livre curso. Eis aí a essência
do niilismo moderno. Dostoievski, Nietzsche e seus sucessores do século XX
atribuirão isso à ciência, ao racionalismo, à morte de Deus. Marx diria que
sua base é muito mais concreta e mundana: ela se ergue sobre as banais
ocupações cotidianas da ordem econômica burguesa.” (BERMAN, 1986, p.
108)
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Serge Moscovici compreende o desencantamento do mundo, como o advento da
introdução de um pensamento cientificista e racional no cerne do pensamento humano,
que produz uma série de consequências ecológicas e psicossociais, decorrentes da
própria representação / interpretação do lugar do homem na natureza e no mundo.

ENCANTAMENTO DO MUNDO

Retomando o lugar como campo da memória coletiva, assim como Serge Moscovici
fala do encantamento do mundo, Jacques le Goff introduz o conceito de Mirabilia – o
Maravilhoso (em latim) do ocidente medieval (LEGOFF, 1985). Diferentemente do
milagroso, e do sagrado, o maravilhoso era fortemente difundido nas culturas populares,
principalmente nas línguas não oficiais. Nos textos institucionais, a Igreja Católica
ocupou-se de traduzir tais narrativas maravilhosas, transformando-as em milagres, obras
de homens santos ou tratando-as como ilusões, armadilhas “satânicas” – ou
simplesmente ocultando-as.
“(...) Um dos elementos mais perigosos da cultura tradicional, por ela (Igreja
Católica) globalmente qualificada como pagã: o maravilhoso, que exercia
sobre os espíritos uma evidente sedução, que constitui uma das suas funções
na cultura e na sociedade.”
(ibid, p. 22)

O termo utilizado então, mirabilis, possui relação com o radical mira – miragem, miroir
(espelho em francês), mira (olhe em espanhol). Uma relação destacada com a percepção
visual.
“Com o termo mirabilia estamos perante algo de visivo. Trata-se de um olhar.
Os mirabilia não são naturalmente apenas coisas que o homem pode admirar
com os olhos; originariamente há, porém, esta referência ao olho que me
parece importante, porquanto todo um imaginário pode organizar-se em volta
desta ligação a um sentido, o da vista, e em torno de uma série de imagens e
metáforas que são metáforas visivas.”
(ibid, p.20)

A partir do inventário do maravilhoso medieval de Jacques Le Goff, compreende-se que
os morros ocupam lugar de destaque na cultura pré-moderna. “Terras e lugares
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‘naturais’: montanha (e sobretudo a montanha com grutas) e penhascos (Gargantua),
fontes e nascentes, árvores.” (ibid, p.32). O que corresponde diretamente ao conceito de
“Natureza Encantada” de Serge Moscovici.

“O lugar ocupado por um grupo não é como um quadro negro no qual se
escreve e depois se apaga números e figuras. Como a imagem do quadro
negro poderia recordar o que nele traçamos, se o quadro negro é indiferente
aos números e se podemos reproduzir num mesmo quadro as figuras que bem
entendemos? Não. Mas o local recebeu a marca do grupo, e vice versa. Todas
as ações do grupo podem ser traduzidas em termos espaciais, o lugar por ele
ocupado é apenas a reunião de todos os termos. Cada aspecto, cada detalhe
desse lugar tem um sentido que só é inteligível para os membros do grupo,
porque todas as partes do espaço que ele ocupou correspondem a outros
tantos aspectos diferentes da estrutura e da vida de sua sociedade, pelo menos
o que nela havia de mais estável.” (Halbwachs, 2006, p.133)

EPISTEMOLOGIAS DO SUL

Respeitando os contextos de cada sociedade, seu território e sua cultura, Boaventura
Santos sugere uma nova abordagem para estas questões, respeitando os saberes locais e
os novos paradigmas que possam vir a tona por meio das “epistemologias do sul”. Um
exemplo de tais mudanças paradigmáticas é o conceito de “Buen Vivir”, aplicado em
países andinos, em coerência com a ideia da Pacha Mama. Nickel sugere uma relação
entre a Mãe do Ouro e essa cultura nativa americana:

A Mãe do Ouro é uma provável decorrência da influência tupi-guarani, em
cuja teogonia todas as coisas têm a ci, uma mãe criadora, a origem de tudo.
Essa possibilidade está amparada na mitologia incaica que atribuía uma
personificação maternal a elementos ou acidentes da natureza: Pacha-mama,
Mãe-Terra; Mama-cocha, Mãe-Mar; Mama-kilya, Mãe-Lua; Sara-mama,
Mãe-Milho; Mayuj-mama, Mãe do Rio ou Mãe d’Água.
(NICKEL, 2006, p. 29)

Em países ditos do Sul, como o Brasil, contudo, indo contra esses argumentos que
indicam a inevitabilidade do desencantamento, Oswald de Andrade elabora uma
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proposta filosófica / artística que condiz com o contexto do país: a antropofagia.
Partindo do conceito religioso indígena de incorporação das forças dos inimigos através
do devoramento, Oswald propõe em seu Manifesto Antropófago que, num país formado
por tantas culturas diferentes, nós passemos a digerir todos os aspectos que possam nos
engrandecer, ainda que cientes e respeitando nossas tradições, mas instituindo uma nova
identidade, dinâmica e múltipla.
“Como a época é miraculosa, as leis nasceram do próprio rotamento
dinâmico dos fatores destrutivos.
A síntese
O equilíbrio
O acabamento de carrosserie
A invenção
A surpresa
Uma nova perspectiva
Uma nova escala
Qualquer esforço natural nesse sentido será bom. Poesia Pau-Brasil.
(...)

Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com
olhos livres.
Temos a base dupla e presente - a floresta e a escola. A raça crédula e
dualista e a geometria, a álgebra e a química logo depois da mamadeira e do
chá de erva-doce. Um misto de "dorme nenê que o bicho vem pegá" e de
equações.
Uma visão que bata nos cilindros dos moinhos, nas turbinas elétricas, nas
usinas produtoras, nas questões cambiais, sem perder de vista o Museu
Nacional. Pau-Brasil.
Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia preguiça solar. A reza.
O Carnaval. A energia íntima. O sabiá. A hospitalidade um pouco sensual,
amorosa. A saudade dos pajés e os campos de aviação militar. Pau-Brasil. O
trabalho da geração futurista foi ciclópico. Acertar o relógio império da
literatura nacional.
Realizada essa etapa, o problema é outro. Ser regional e puro em sua época.
O estado de inocência substituindo o estado de graça que pode ser uma
atitude do espírito.
O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. A
reação contra todas as indigestões de sabedoria. O melhor de nossa tradição
lírica. O melhor de nossa demonstração moderna.
Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, de mecânica, de
economia e de balística. Tudo digerido. Sem meeting cultural. Práticos.
Experimentais. Poetas. Sem reminiscências livrescas. Sem comparações
deapoio. Sem pesquisa etimológica. Sem ontologia.
Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos. Leitores de jornais. Pau-Brasil. A
floresta e a escola. O Museu Nacional. A cozinha, o minério e a dança. A
vegetação. Pau-Brasil.”
(ANDRADE, 1922)
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A antropofagia surgiu em 1922, na Semana de Arte Moderna de São Paulo, como
movimento poético e crítica de arte, de forma semelhante ao movimento teórico pós
colonial que, com Edward Said, em sua obra “Orientalismo” de 1978, subverteu as
concepções eurocêntricas da estética. O objetivo de Oswald foi criação de um
paradigma cultural brasileiro, que teve como principal resultado o tropicalismo na
década de 1960, que propunha uma arte brasileira aberta ao mundo, mas consciente de
suas origens tropicais.

Posteriormente, em sua obra ensaística, na busca por uma filosofia antropofágica, o
autor cita duas visões de mundo antagônicas que definiram grande parte da história
humana: o matriarcado clássico, da Deusa, da natureza e seus elementos, e o patriarcado
de nossa era que, surgindo com as religiões monoteístas, sugere então o homem como
salvador de si próprio (além da própria possibilidade de salvação). Os poderes da
civilização passam a ocupar o lugar dos mistérios da natureza, e essa, com suas forças,
se torna inimiga, destrutiva da sociedade, e passa a ser domesticada para o uso
indiscriminado do homem.
Tese e antítese, Oswaldo propõe então uma síntese para os tempos atuais: o “bárbaro
tecnizado”. O autor sugeria “atualizar os ganhos técnicos da civilização, sem destruir
aquilo mesmo que nos definia, ou seja, nossa cultura” (COSTA, 2014, p. 125). A
filosofia antropofágica buscava, no Brasil, a “dissolução da eterna dicotomia entre o
ufanismo romântico e a modernização cientificista” (ibid).

A cultura oral dos diversos interiores brasileiros representa as visões de mundo
complexas de um povo constituído a partir de inúmeras origens: a mistura de tradições
indígenas, europeias e africanas, carrega representações de identidade, que simbolizam
as ações cotidianas adotadas culturalmente. A importância das narrativas orais está
concentrada em suas afecções interpessoais, nas maneiras em que afetam a realidade
daqueles que as experienciam, pois pelo contato pessoal e pela fala, um povo constrói
seu pensamento e sua identidade – assim como suas peculiaridades. A cultura oral é
uma das principais esferas de auto-representação do brasileiro, especialmente devido ao
déficit educacional que existe no país.
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Segundo a pesquisadora Selma Sena, diversas dualidades marcam a identidade
brasileira, tanto na geografia social do país – Litoral versus Interior – quanto pela
relação identitária divida entre as principais ascendências étnicas que compuseram o
Brasil – indígenas, europeias e africanas. No entanto, esse segundo ponto constitui uma
questão mais profunda, como explica Sena:
“Trata-se apenas da construção de outro possível, como no Orientalismo, em
que o outro, sendo uma projeção do ocidente, é pensado pelos estudiosos
ocidentais como sendo irracional, preso a emoções incompreensíveis e cativo
de superstições religiosas que o ocidental supostamente não teria”
(SENA, 2010, p. 3)

A pesquisadora também ressalta que: “Como mito que é o sertão é mantido num tempo
congelado, como se a dinâmica da história não fosse capaz de afetá-lo. Esta é uma das
características do mito” (ibid, p. 3). Trata-se de uma essencialização do sertanejo, do
caipira, do roceiro, do interiorano, muitas vezes como ingênuo ou ignorante.
Todas essas questões relativas ao sertão fazem parte de um complexo emaranhado de
subjetividades construídas ao longo da história de nosso país, e constituem as
representações sociais que transformam o interior, e a vida rural, em algo maior que o
campo puramente geográfico. Os “causos da luz” se inserem nesse contexto mítico,
extraordinário, e afastado do cotidiano metropolitano – inclusive pelo fato de que a Luz
só é avistada em locais isolados.
Selma Sena alega que “há uma parte de nós que deseja o sertão como um lugar sem
regras e, neste sentido, como não civilizado” (ibid, p. 3). O sertão, assim como a roça, é
representado então (assim como outros locais) como um lugar (imaginário, sem
localização geográfica precisa) fora da ordem global. Onde a natureza ainda é concebida
como uma esfera maior que a humana, e que justamente a engloba dentro de si.
Sobre a cultura nacional, e a necessidade da auto-determinação, Boaventura Santos
(2010, p. 201) argumenta: “para que Nuestra América possa ser construída sobre as suas
fundações mais genuínas, tem de se dotar de um conhecimento genuíno 10 ”. Nesse
sentido, este projeto, desenvolvido na linha de pesquisa “Novas Socialidades,
10

O autor, ao utilizar a palavra genuíno, está suscitando um conhecimento próprio
daquele povo – multicultural, e não um conhecimento “puro”, isolado.
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Cartografias Sociais e Políticas do Quotidiano Contemporâneo”, busca contribuir para o
estudo da identidade cultural de nosso povo, através da valorização, e do
aprofundamento da investigação da cultura local em suas formas atuais. Através deste
processo, valorizam-se também as paisagens rurais e naturais, às quais são associados
aspectos culturais, simbólicos, espirituais; “descoisificando-se” a natureza – tratada
usualmente como fonte de matéria-prima. O reconhecimento de uma cultura localmente
contextualizada contribui então para a conservação da sociobiodiversidade brasileira.

Boaventura Santos sublinha a relevância da contextualização social em grupos
minoritários:
“A exigência de produzir ou sustentar um conhecimento situado e
contextualizado é, atualmente, uma reivindicação global contra a ignorância e
o efeito silenciador produzidos pela ciência moderna, resultantes do modo
como esta é usada pela globalização hegemônica.”
(SANTOS, 2010, p. 216)

Por meio do conhecimento / cultura situados, é possível a criação de novas formas
políticas e socioambientais contextualizadas, de acordo com a realidade local da
população que vive e cria suas próprias epistemologias, suas próprias leis, sua própria
ciência – sem com isso criar muros de isolamento a outras culturas ou congelar as
próprias tradições. O conceito de ciência, as epistemologias e concepções filosóficas
também podem ser transformadas e contextualizadas, de acordo com a as leituras de
realidade feitas através das edificações culturais de cada povo.
Para César Augusto Baldi, em seu artigo “Constitucionalismo Mestiço”

11

, o povo

boliviano procurou incorporar a filosofia dos povos andinos incorporadas a seu aparato
legal, constitucional:
A inscrição de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
deve garantir a sustentabilidade e o bem viver (“sumak kawsay” , artigo 14
da Constituição equatoriana); a inclusão de “ama qhilla, ama lulla, ama
suwa” (não seja preguiçoso, mentiroso nem ladrão), “suma qamaña” (viver
bem), “ivi maraei (terra sem mal), ñandereko” (vida harmoniosa) entre os
princípios ético-morais da sociedade plural (artigo 7º da Constituição
11

http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-epublicacoes/artigos/docs_artigos/constitucionalismo_mestico.pdf
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boliviana) ou mesmo o reconhecimento de que a natureza (“pacha mama”)
tem direito “a que se respeite integralmente sua existência, manutenção e
regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos"
(art. 71 da constituição do Equador).

O presidente indígena, ao incorporar os direitos legais da “pachamama” na constituição
boliviana, altera uma tradição que, até seu mandato, era baseada em uma “teoria
constitucional eurocentrada, branca, monocultural e, até certo ponto, monorreligiosa e
monolingüística” 12. Tal postura questiona este “modelo colonial em pontos até então
hegemônicos e tidos como inquestionáveis”, e traz ao povo boliviano uma nova forma
de hegemonia epistemológica, afirmando a identidade cultural do povo andino não
apenas através de manifestações culturais, mas por meio da gestão pública do país.
Tal postura política se firma em direção oposta ao pensamento hegemônico ocidental
sustentado mesmo por consagrados pesquisadores como Mircea Eliade - um romeno
que se dedicou a estudar a mitologia e a religião em meados do século XX, e fez
avançar os estudos sobre a história das religiões. O pesquisador, como um homem de
seu tempo, expõe sobre os costumes tribais de comunidades antigas: “Tudo indica que
fenômenos desse gênero tendem a tornar-se cada vez mais raros. Supõe-se que o
‘comportamento mítico’ das antigas colônias desaparecerá depois que adquirirem sua
independência política”. (2010, p. 9). Explica, assim, que a independência econômica
de um Estado, geralmente, passa por sua racionalização e abandono de práticas tidas
como “primitivas” e “excessivas”.
Autores que adotam uma perspectiva pós-colonialista, buscando as epistemologias do
sul, não aceitam essa possibilidade como um processo natural, explicitando as forças
políticas que sempre estiveram submetendo os países do sul a fazerem o jogo
sociopolítico-econômico das potências do norte, abandonando assim suas tradições,
seus saberes, suas formas e concepções de vida.
Considerando todas as transformações de paradigmas que existiram durante a história
do homem, é possível compreender o motivo pelo qual uma epistemologia encerrada
perde o seu sentido. Pierre Lebrun cita o paradigma no qual nosso planeta era
vislumbrado antes de Galileu, Copérnico e Kepler:
12

http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/docs_artigos/constitucionalismo_mestico.pdf
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“a Terra era definida como uma superfície circular cujo centro era Jerusalém.
O Sol se deslocava, então, segundo uma trajetória circular, perpendicular à
superfície da Terra. Ele se levantava no este para se deitar no oeste e
continuava seu périplo ‘nas águas de baixo’, até sua reaparição pela manhã,
no este.” (LEBRUN, 2004, p. 51)

Além desse exemplo, podemos citar as mudanças nas concepções gerais que trazidas
pela eletricidade, o magnetismo, as ondas, o princípio da incerteza de Heisenberg e a
física quântica. Todas essas mudanças foram possíveis por existirem cientistas que não
encerravam suas pesquisas em paradigmas já estabilizados, embora tenham criado com
isso uma nova hegemonia do saber – o científico. As ciências humanas tradicionais,
com o objetivo de alcançar o estatuto de alta ciência, podem ter limitado suas
possibilidades ao mito da modernidade eurocêntrica, utilizando o “saber como bússola”
(LEBRUN, 2004, p. 53). É criada uma cultura científica que se alimenta de si própria, e
de seus produtos já estabelecidos, preterindo outros saberes, locais, não pertencentes aos
“centros do pensamento contemporâneo”.
“Insistamos que não se trata, aqui, de confundir a ciência, as ciências, o
científico e o discurso da ciência. É preciso, com efeito, claramente
diferenciar a ciência como procedimento de conhecimento e discurso da
ciência como laço social inaugurado pela existência desse tipo de
conhecimento, inclusive a forma pela qual ele se adquire e é adquirido.”
(LEBRUN, 2004, p.53)

A questão política intrínseca nessa discussão é: Qual saber? De onde vem este saber?
De qual povo? A partir de quais parâmetros um paradigma é instituído, enquanto outro
permanece desqualificado? François Lurçat discorre sobre o termo “social-ciência”,
pelo qual ele suscita a representação social da ciência em nosso mundo: “um papel de
autoridade que ela de fato não tem” (apud LEBRUN, 2004, p.55).
Quando se discute as ciências sociais e humanas isso se torna mais evidente, pois não há
verdades estabelecidas – que não tenham sido estabelecidas por outro homem –, nem
comprovações possíveis que não se comprometam com o contexto no qual as
interpretações foram desenvolvidas. Clifford Geertz esclarece essa questão no prefácio
de seu livro O Saber Local, onde esclarece a subjetividade inerente em cada discurso
científico-humano-social:

39

“Com relação às ciências sociais, qualquer tentativa de utilizar definições do
tipo ‘a essência e o acidental’, ou ‘a forma natural das coisas’, ou de colocálas em alguma latitude e longitude específicas dos espaço acadêmico, está
destinada ao fracasso assim que passamos das etiquetas para os casos reais.”
(GEERTZ, 2012, p. 13)

As próprias ciências “duras” afirmam que todo experimento só é válido de acordo com
o contexto em que foi realizado, portanto, para as ciências sociais, a política, a cultura,
enfim, o caminho da contextualização - de acordo com cada sociedade, cada geografia,
cada forma de viver construída por cada povo - é, não apenas válido, mas fundamental.
Este projeto busca então analisar as concepções de natureza, de espaço, ecologia e
sociedade dos moradores de Morro da Garça, por meio das concepções locais. Busca-se
compreender como este povo constrói seus própria visão sobre a natureza e sua própria
identidade, ao mesmo tempo em que é afetado pelas transformações de ordem global, e
constrói então de sua maneira específica, seu próprio paradigma conceitual.
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[N2] Comentário: Acho que precisa
de um ENFIM PARA MANTER O
VERBO NO SINGULAR. Sem isto o
resto da frase teria que ir para o
plural “ são, não apenas, válidos,
mas fundamentais.

CAPÍTULO 4
PERCURSO DA PESQUISA

Dentro da perspectiva psicossociológica adotada no grupo de pesquisa Laboratório de
Imagens conduzido pela Professora Dra. Maria Inácia D´Ávila, consideramos que todas
as etapas da pesquisa, isto é, desde a escolha de autores para a revisão bibliográfica, as
escolhas e abordagens dos sujeitos de pesquisa, o tratamento dos dados coletados,
enfim, todas as etapas do estudo integram o percurso metodológico de uma pesquisa.
Sendo assim, neste capítulo pretende-se evidenciar e elucidar parte de tais escolhas no
presente trabalho investigativo.

A metodologia empreendida no estudo é de natureza qualitativa, com registro em vídeo,
visando documentar, em profundidade descritiva, as representações da natureza dos
moradores de Morro da Garça e seus quotidianos. Como o objetivo da investigação
nesse estudo envolve o interesse pelas narrativas, o roteiro de entrevista buscou
favorecer o encontro entre entrevistador e entrevistado em uma dinâmica típica da
região, a “contação de causos”.

Cada entrevistado que apresentamos nesse estudo esteve de acordo em participar da
pesquisa e de ter seu nome divulgado, sua imagem e voz captadas, firmando o acordo
com a assinatura de um termo de consentimento (Cf. anexo 2). Respeitando-se a
variante linguística rural dos sujeitos investigados, trechos mais relevantes dos “causos”
foram transcritos dentro do ambiente do software Atlas.ti para posterior citação, sendo
que o material em sua totalidade foi categorizado diretamente do registro audiovisual.
Consegui reunir relatos de nove entrevistados que eram conhecidos na cidade por terem
visto a “Luz”, totalizando três horas e quarenta minutos de material registrado.

A entrevista foi conduzida abordando aspectos sobre a região e sobre as experiências
com a Luz. Ao longo da conversa, os entrevistados foram “puxando assuntos” variados,
sobre os quais, como entrevistador, não interferi, uma vez que muitos desses traziam em
si inúmeros aspectos interessantes para a pesquisa sobre as representações de natureza,
sociedade, modernidade e o passado desses sujeitos. Como em Minas Gerais a contação
de causos é, antes de tudo inserida em uma atividade de conversa, assumi uma postura
de interlocutor atento, fazendo perguntas ou interjeições sobre o que havia sido dito,
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como uma forma de retorno positivo, para que o diálogo seguisse naturalmente e o
narrador percebesse meu interesse.

Como pesquisador - mineiro, mas criado em um ambiente urbano e moderno, precisei
demonstrar não parecer alheio a cultura morrense, me mostrando receptivo às
narrativas.

As entrevistas transcorreram a contento, se tornando um momento prazeroso para os
envolvidos. Os entrevistados foram bastante solícitos em narrar suas experiências, seus
causos, e dar suas opiniões pessoais, sobre a região ou sobre a “luz”, assim como
possuíam interesse na difusão desse conteúdo audiovisual. Com todos eles então, foi
muito simples e sem percalços gravar as entrevistas e os causos. Percebi que falar da
“luz” é algo intenso emocionalmente para eles, não se confundindo com experiências
quotidianas, o que os permite lembrar, com precisão, de todas as vezes em que a
“viram”. Trata-se de algo extraordinário em suas vidas que não perde seu aspecto
encantado e extraordinário, mesmo que tratado com naturalidade ou visto com
frequência. Neste contexto, a “Luz” foi um pretexto que cumpriu sua finalidade para
essa investigação, por apresentar, concomitantemente, aspectos naturais, encantados,
pré-modernos e modernos da natureza.
O contato com os entrevistados foi iniciado a partir de um morrense 13 que conheci e que
vive atualmente no Rio de Janeiro. Foi ele que me relatou, pela primeira vez, os causos
da Luz, e também foi por seu intermédio que a cidade me foi apresentada. Como a
comunidade possui poucos habitantes, o círculo de relações e de convivência entre as
famílias é muito próximo, facilitando minha entrada no campo. São eles habitantes do
município de Morro da Garça e de outros povoados adjacentes, a saber: Arrepiados,
Capivara de Cima e de Baixo, Piripi e Vila da Fátima.
Neste ambiente, em tudo favorável, pude construir minha base de dados – o discurso
oral dos sujeitos, do qual extraí, e categorizei no Atlas.ti, as esferas abordadas, os
assuntos tratados e as impressões do campo.

13

João Paulo Coelho Castro
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APRESENTAÇÃO DOS ENTREVISTADOS
SEU CLARISMUNDO – 02/06/1941

FIGURA 6 a– Fotografia de Seu Clarismundo e sua casa
Clarismundo Lúcio da Costa, ou Cará, nasceu na mesma casa onde vive até hoje, na
Vila de Fátima, povoado da zona rural de Morro da Garça. Casado e sem filhos, vive
com sua mulher numa propriedade onde sempre trabalhou como lavrador e criador.
Católico, Seu Clarismundo é uma personalidade local por conta de seus “causos”. A
cobra de fogo bordada no Manto do Vaqueiro foi retirada de um de seus relatos sobre a
Mãe do Ouro.

FIGURA 6 –b Fotografia de Seu Clarismundo
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NONÔ COELHO – 29/01/1949

FIGURA 7 a– Fotografia de Nonô Coelho e sua casa
O apelido de Conceição Alves da Rocha, Nonô Coelho, vem de seu pai, da família
Coelho. Nascido na zona rural de Corinto, Capivara de Cima, é católico, casado há 33
anos, possuindo dois filhos. Vive com eles, sua esposa e sua irmã em Morro da Garça
há 9 anos, onde trabalha como pedreiro – embora a idade já o esteja impedindo de
realizar trabalhos mais pesados.

FIGURA 7 b– Fotografia de Nonô Coelho
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NONATO – 03/09/1953

FIGURA 8 a– Fotografia de Nonato e sua casa
Geraldo Nonato da Cruz nasceu em Capivara de Baixo, zona rural de Corinto, e vive
com sua esposa em Morro da Garça desde 2003. Ex-lavrador, atualmente trabalha com a
coleta de lixo da prefeitura. Católico, Nonato é folião e se apresenta frequentemente em
uma orquestra popular por toda a região, mesmo fora da época das folias de reis. Possui
um sítio em Riberão, no município de Corinto.

FIGURA 8 b– Fotografia de Nonato
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ZÉ MARIA – 07/11/1946

FIGURA 9 a– Fotografia de Zé Maria e Fátima e sua casa
José Maria de Castro Matos, nascido em Presidente Juscelino, MG, é o atual prefeito de
Morro da Garça (já tendo ocupado o cargo outras vezes). Casado, católico, vive com sua
esposa Fátima e dois filhos, no centro de Morro da Garça. É policial militar aposentado
e já viveu em diversas cidades: Três Marias, Sete Lagoas, Curvelo, Belo Horizonte,
praticamente dois anos em cada uma delas, ao longo dos últimos trinta anos. Seu filho
João Paulo foi meu primeiro contato em Morro da Garça.
FÁTIMA – 24/07/1954

FIGURA 9 b– Fotografia de Zé Maria e Fátima
Maria de Fátima Coelho e Castro é nascida em Morro da Garça, onde sua família
Coelho reside por gerações. Casada com José Maria, é atual vereadora do município e
dirigente da Casa de Cultura, único centro cultural da cidade. Professora aposentada,
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católica, já viveu em Curvelo, e é Mãe de Pedro Ângelo, Ana Carolina e João Paulo. Foi
quem me apresentou a zona rural do município e grande parte dos outros interlocutores.
KÁTIA – 28/06/1969

FIGURA 10 a – Fotografia de Kátia e sua casa
Kátia Sueli da Costa vive no povoado de Vista Alegre, antigo Arrepiados, zona rural de
Morro da Garça. Trabalha com serviços domésticos na casa de terceiros, é católica
“amigada” (vive com seu marido há 23 anos, mas não é casada) e possui uma filha. Os
três vivem juntos. Já trabalhou em lanchonete, já viveu em Belo Horizonte e Curvelo.

FIGURA 10 b– Fotografia de Kátia
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MARIA DOS REIS – 06/01/1957

FIGURA 11 a – Fotografia de Dos Reis e sua casa
Maria dos Reis Benevenuto Vieira nasceu em Piripiri, zona rural de Morro da Garça –
lugar que ela afirma ser “um dos melhores do mundo”. Casada com três filhos, é
católica fervorosa. Trabalha como artesã da prefeitura, mas já foi doméstica. Viveu em
Belo Horizonte por três anos.

FIGURA 11 b - Fotografia de Dos Reis
ROSINHA – 25/03/1954

Rosa Maria Fernandes Coelho, nascida em Corinto, é professora aposentada. Viveu até
1978 em Belo Horizonte, e depois veio para o Morro da Garça. Já trabalhou como
secretária de escritório de advocacia e em uma fábrica de embalagens. Viúva, possui
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três filhos e é católica. Atualmente possui um hotel em Morro da Garça, onde vive com
Danúbia, uma de suas filhas.

FIGURA 12– Fotografia de Thiago Crispim Matoso
THIAGO – 03/01/1986

Thiago Crispim Matoso é nascido em Curvelo e vive atualmente na Fazenda Siriema,
zona rural de Morro da Garça, com pai e irmão. Trabalha como ajudante de operador de
motoserra na corta de eucaliptos, mas já foi agente de saúde da prefeitura. É católico e
namora Danúbia, filha de Rosinha.

Com exceção de Thiago (28) e Kátia (45), os demais interlocutores possuem idade entre
57 e 73 anos, o que permitiu acessar, a partir de suas narrativas, a transição ocorrida nos
últimos 40 anos na região, com o processo de urbanização e a modernização da região.
Todos os entrevistados trabalham e possuem uma vida estável, ainda que simples,
embora o status social difira bastante entre todos eles.
ANÁLISE DE DADOS, ATLAS.TI E CATEGORIAS

Oriundas da revisão bibliográfica e do trabalho de campo, o estudo das categorias
presentes nas narrativas que remetem às formas de representação da natureza nos causos
investigados foi operacionalizado através do software ATLAS.TI. Realizou-se, assim,
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com o suporte desse software, uma análise de conteúdo das narrativas orais, registradas
em vídeo. Para isso se concentrou a análise no caráter textual / oral dos registros.

Assim, do ponto de vista analítico, o registro da imagem serviu para auxiliar e ampliar a
percepção do contexto do entrevistado, trazendo mais riqueza de informações com
registros não verbais, como gestos, expressões faciais, linguagem corporal, contexto
espacial da entrevista, dentre outros.

Como procedimento analítico, algumas categorias foram estipuladas a priori: natureza,
modernidade, pré-modernidade e encantado; enquanto outras surgiram posteriormente
no decorrer da análise: Região do Espaço, Nossa Cultura, Tempo e Tecnologia. É o que
passamos a apresentar, remetendo também ao capítulo 3 deste estudo, onde tais
categorias foram parcial ou plenamente discutidas no confronto entre distintas
perspectivas:

1. Natureza: De acordo com as ideias de Serge Moscovici, a Natureza não é uma
esfera externa ao homem. Partindo da lógica inversa, o homem é inserido na
Natureza, assim como toda a Cultura local e seus respectivos desenvolvimentos:
científico, tecnológico, acadêmico, religiosos. Todas as atividades de uma espécie
interferem, como agentes internos e não como “invasores”, na natureza. Esta é um
campo de conflito entre inúmeras forças, e a harmonia ou a falta dela nessas
relações diversas resulta no que chamamos de meio ambiente, ou ecossistema. O
fator dinâmico que gera naturezas diferentes em diferentes épocas é chamado pelo
autor de “história”, por isso o termo: Natureza Histórica. Do ponto de vista da
operacionalização desta categoria no corpus da pesquisa, utilizei a categorização de
forma denotativa, sem interpretação, apenas relacionando os elementos citados
relativos ao mundo natural, flora, fauna e geologia.

2. Modernidade: Para definir o que vamos chamar de moderno, precisamos retroceder
ao século XVIII, com a primeira revolução industrial, com a ascensão da classe
burguesa e com a consolidação das grandes cidades. Desse contexto decorrem ainda
a mudança de cenário do drama humano, que passa dos locais públicos aos
privados; o surgimento do conceito de sujeito, indivíduo com direitos, humanos e
legais; e, principalmente, a insurreição da Ciência, como esfera de maior influência
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[N3] Comentário: Veja se cabe isto.
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e autoridade na vida do homem, ultrapassando o domínio das religiões como
afirmadora de verdades absolutas sobre nossa existência. Surge com isso um
materialismo essencial que “coisificou” o mundo, passando a ver a natureza como
recurso para o progresso. A partir desta concepção mais filosófica, passamos às
transformações urbanas resultantes de tal modo de vida, aos avanços tecnológicos
que possibilitaram uma vida metropolitana industrializada e conectada – estradas,
pontes, energia elétrica, telefone, internet. Esta categoria abrange, então, todo este
paradigma que se consolida como hegemonia epistêmica no mundo ocidental
(BAUMAN, BERMAN, SALEM, ANDRADE, SANTOS) e foi instrumentalizada
com relação ao corpus de forma interpretativa / analítica, de acordo com a
problematização apresentada pelos autores.

3. Pré-Modernidade: Definida como um mundo pré-industrial, pré-científico, com
aspectos mitológicos e tempo cíclico, com verdades que se confirmam pelo senso
comum, a Pré-Modernidade encerra um mundo onde o mito da modernidade não
alcançou sua plenitude epistêmica. É o caso de Morro da Garça, onde a
industrialização chegou tarde, assim como a ciência, e por isso, em muitos aspectos,
podemos perceber nesta cidade sinais deste paradigma mais antigo, resistente em
comunidades tradicionais isoladas. A pré-modernidade, para este projeto, é a forma
de vida que acompanha o homem há milênios, guiando-o através de ideias ligadas a
um tempo mítico cíclico, que existe de eras em eras, sempre retornando a um ponto
de onde se originou. A visão de tempo cíclica pode ser encontrada em comunidades
tradicionais em todo o mundo. Utiliza-se das estações do ano, das órbitas terrestres
e lunares para uma leitura do tempo. O tempo cíclico é eterno e único, e é nele que
se vivem as tradições e mitos. A cronologia sequencial moderna sugere um
rompimento temporal perene com o existente, um caminho unidirecional evolutivo
a ser percorrido, onde tudo é novo. No tempo dos ciclos, os eventos se repetem, e
os mitos os descrevem. O que vai acontecer pode então ser previsto pelo
conhecimento dos antigos, pois já aconteceu antes. As concepções sobrenaturais e
animísticas da natureza também fazem parte desta concepção de mundo prémoderna. (MOSCOVICI, ELIADE). A instrumentalização dessa categoria também
se deu de forma interpretativa / analítica assim como a precedente.
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4. Encantado: O que Serge Moscovici chama de Natureza Encantada se refere,
principalmente, ao conceito de transcendência das “coisas” do mundo. Com a
modernidade, o filósofo afirma que o mundo foi desencantado, seus elementos
“coisificados”, seus atributos existenciais, filosóficos, espirituais, transcendentes,
eliminados. A natureza foi uma das que mais sofreu com tal mudança de
perspectiva. O materialismo exacerbado elimina os aspectos mitológicos,
religiosos, poéticos, imaginários do mundo. Dentro do mundo moderno
desencantado, uma floresta original não se diferencia mais de uma plantação de
eucaliptos, pois o mito do “espírito da mata” não passa de uma “alegoria primitiva”
de povos “atrasados”. O que Moscovici defende não é a volta de tais mitos
religiosos que transformam a natureza em divindades, mas sim o respeito pela
transcendência simbólica, como uma das principais criações do ser humano dentro
de sua história. Segundo o psicossociólogo, tais aspectos são fundamentais dentro
da constituição do homem dentro da criação de um mundo que ele chama de
Encantado. O desencantamento, então, ao anular um lado de nós que seria
primordial, gera um sentimento de vazio e de falta de sentido na vida moderna, um
niilismo conceitual que só contabiliza o progresso tecnológico e a acumulação
material como evolução. Contudo, em comunidades tradicionais isoladas, como
Morro da Garça, o desencantamento nunca atingiu por completo a mentalidade das
pessoas, assim como o paradigma da modernidade com as verdades absolutas
científicas. O trabalho de Jacques Le Goff sobre o maravilhoso na Idade Média,
somado ao “encantamento do mundo”, serve à análise sobre o tema. (MOSCOVICI,
LE GOFF). Assim como as categorias precedentes a categoria foi aplicada de forma
interpretativa / analítica sobre o corpus da pesquisa.

5. Região do Espaço: Categoria que surgiu da soma de outras quatro: geografia local,
orientação espacial, morros e mobilidade. A paisagem é a leitura simbólica da
natureza já incorporada à cultura local - os lugares possuem nome, memória,
aspectos próprios, mitos e mistérios. Através da memória coletiva, as comunidades
transformam estruturas perenes geográficas em monumentos simbólicos de
referência para sua construção imaterial, sua história, seus saberes, suas crenças. O
espaço é visto como campo da mobilidade, natural e aberto. As referências aos
morros são fundamentais nas narrativas, pois eles são dotados de características
míticas e de mistérios. No caso em estudo, o morro cede nome ao município.
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Também o complexo processo logístico da região, principalmente antes dos
adventos modernos e da melhoria das estradas, se associa aos causos e às
memórias. As grandes distâncias na zona rural refletem muitos aspectos do
cotidiano das pessoas. Muitos dos causos narrados retratam acontecimentos
ocorridos durante situações de deslocamento. Aspectos da logística local: carros,
cavalos, bicicletas e motocicletas são frequentemente citados, assim como a
dificuldade de locomoção e transporte de mercadorias. As estradas de terra, sem
iluminação, entre os cerrados e os eucaliptos, constituem um grande cenário, uma
paisagem importante das narrativas. (HALBWACHS) Assim como as categorias
precedentes a categoria foi aplicada de forma interpretativa / analítica sobre o
corpus da pesquisa.

6. Nossa Cultura: Esta categoria surgiu com a soma de quatro outras categorias:
Tradição, Especificidades Locais, Folclore e Antepassados. Tudo isto diz respeito a
Morro da Garça, a sua história, às suas particularidades, à forma de vida
empreendida na região, à sabedoria local transmitida oralmente através das
gerações, àquilo que é “sabido como de lá”. Assim como as categorias precedentes
a categoria foi aplicada de forma interpretativa / analítica sobre o corpus da
pesquisa.
Por fim, cabe considerar que a análise não teve em conta limites conceituais fechados
de cada uma destas famílias. De fato, tal divisão possui objetivos metodológicos e
organizacionais, uma vez que no discurso e, principalmente, na experiência concreta,
todas essas esferas psicossociais são concomitantes e inter-relacionadas.
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CAPÍTULO 5
ANÁLISE DAS NARRATIVAS

Através das entrevistas e dos “causos” narrados pelos morrenses, foi possível analisar os
aspectos que este projeto propôs estudar. Inicio o presente capítulo com a relação da
natureza e a sociedade local, em suas representações, passo em seguida para tentar
compreender a forma de vida levada em tal região – que em muitos aspectos apresenta
características pré-modernas, considerando tanto seu estágio tecnológico, como a
importância da religião na organização da vida cotidiana e as marcas de uma cultura
conectada à formas animísticas de interpretação da natureza. Em sequência avalio as
forças modernas que começaram a se instalar no município e em sua zona rural em
torno de quarenta anos atrás, e suas repercussões na vida das pessoas – muitas
dificuldades foram resolvidas enquanto outras surgiram a partir deste momento. Através
desse panorama duplo, simultaneamente moderno e pré-moderno, passo então à
avaliação da relação com o espaço ao entorno da população, suas interpretações e
representações: como através da memória coletiva um universo único é concebido em
Morro da Garça, com seus “personagens naturais” (o morro, a luz, a mãe do ouro) e
seus mistérios.
Dessa forma procuro demonstrar os dois paradigmas distintos que coexistem no
município e na região, e que, geram uma proposta singular de interpretação do mundo.

MORRO DA GARÇA: A CIDADE QUE EMERGE DAS NARRATIVAS

A natureza é uma referência importante para a cidade e sua região: Morro da Garça;
Capivara de Cima; Capivara de Baixo; Lagoa de Peixe; Campo Alegre; Riachinho;
Ribeirão; estes são os nomes dos locais onde estive para realizar o trabalho de campo ou
que foram citados pelos entrevistados. As representações da Natureza estão presentes e
explícitas no nome de cada um desses sítios. Em Morro da Garça e Lagoa de Peixe a
referência é dupla, à geografia e à fauna. Os habitantes referem-se a seus próprios
ambientes deixando claro que estes então, fazem parte, ou melhor, compõem a natureza
local.
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[N4] Comentário: Fiz alterações
porque estava confusa a redação.
Veja se está correta a minha redação.

Morro da Garça, por estar localizado em uma zona de sertão longe dos grandes centros
urbanos, e possuir apenas 2600 habitantes, é o que nós mineiros chamamos de “roça”.
Os arredores do município, a zona rural, foi ter acesso à eletricidade apenas na década
de 1970. Grande parte da tecnologia utilizada no trabalho rural é a mesma utilizada há
mais de um século – ainda é possível observar carros de boi e máquinas em madeira de
triturar cana sem um prego ou parafuso, construídas apenas no encaixe, como eram
feitos há séculos atrás.
Muitas das moradias não possuem laje batida, o que gera um espaço vazio no forro das
casas, que faz com que os quartos nas casas mais simples não possuam teto próprio,
mantendo-se em comunicação com os outros cômodos – o que ocasiona uma falta de
privacidade e um convívio coletivo atípico nas famílias modernas urbanas, que tanto
privilegiam os espaços privados individuais ou para os casais.
Em Morro da Garça, a Igreja Católica ocupa uma presença significativa no cotidiano
dos habitantes. Todos os entrevistados deste projeto afirmaram ser católicos, e eu não
observei templos evangélicos na cidade. Muitas celebrações do município são
festividades exclusivamente religiosas, com exceção da maior celebração da região, que
se chama “Festa da Colheita”, onde a relação do homem com a natureza é exaltada: a
agricultura, a pecuária, o trabalho rural. Seus frutos são exibidos e apreciados pelos
habitantes de toda a região, em tendas montadas pela prefeitura. Os moradores que
cederam os exemplares para a exposição se sentem orgulhosos: “essa manga não tem
nenhum fio, e dá o ano todo...”, “conhece castanha de baru?”.

O calendário do

município é diretamente estruturado em termos das datas comemorativas, sejam
católicas ou relativas à colheita e a outras atividades rurais.
A Festa da Colheita é um evento bastante especial na agenda de Morro da Garça. A
região toda se desloca para o município, muitos em cavalgadas, e alguns ainda em
carros de boi – trazendo os frutos de suas fazendas para o desfile, onde também será
eleita a rainha da colheita. Em 2014, a festa ocorreu no dia 21 de Junho – segundo os
morrenses, por acaso – dia celebrado há milênios em diversas sociedades pré-modernas,
como o solstício do verão (no hemisfério norte). Com o mesmo objetivo da cerimônia
mineira, as festas pagãs homenageavam a colheita e a fertilidade.
A festa hoje em dia, embora se assemelhe em nome, data e tema às festividades pagãs,
possui em sua programação cerimônias da Igreja Católica. Há uma procissão e uma
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missa, na noite de abertura da festa, contudo, a missa dessa data é diferente: cantam-se
músicas que celebram a vida no campo, caipiras e sertanejas, mas com letras adaptadas
aos temas cristãos. Aqueles que vieram em seus carros de boi com a colheita de suas
fazendas, têm seus ferrões (usados para fincar o boi, e fazê-lo andar) abençoados pelo
padre, diante de toda a cidade, como uma forma de agradecê-los e enaltece-los por todo
o trabalho rural.
FIGURA 13– Desfile da Colheita

FIGURA 14 – Carreteiro

56

FIGURA 15 – Rainhas da Colheita

FIGURA 16– Chapéus

FIGURA 17 – Povo

FIGURA 18 – Guaiana
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O morrense pratica no quotidiano o vinculo com o poder transcendental da reza e da
natureza. Ambas características podem ser remetidas à sociedades pré-modernas, por
todo o mundo, como nos sacrifícios que eram feitos nas festividades pagãs de colheita,
para agradecer as divindades, e garantir uma próxima boa safra. Em Morro da Garça os
bois trazem por quilômetros centenas de quilos de alimentos, são selecionados os mais
bonitos, apenas para a exposição durante a festa, para que posteriormente a prefeitura os
distribua nas escolas públicas. Os carreteiros com seus ferrões retiram sangue dos
animais nessa travessia, ato que hoje é condenado por defensores dos direitos dos
animais. Os carros de boi em si são representantes da tecnologia pré-moderna, de tração
animal, que tende a desaparecer. Atualmente, em Morro da Garça existe apenas um
construtor de carros de boi, um senhor de presumíveis 90 anos – o que comprova que é
uma tecnologia em desuso ante o avanço das maquinas, carros e motos.
Houve na região um Padre, Renato, citado pelos moradores mais antigos, que trouxe à
região avanços desencadeadores da modernidade nas zonas rurais. Era um padre
holandês que foi responsável pela construção de estradas, e trouxe a energia elétrica
para povoados isolados. Ao mesmo tempo em que suas ações implicaram a chegada de
transformações na sociedade, o fato de isso ter ocorrido na década de 1970, e ter sido
obra de um padre, e não de um governante, ilustra fortemente um aspecto pré-moderno
da sociedade local, onde o poder pessoal, e o das instituições, da Igreja e do Estado, se
confundem no imaginário local, em sua historia e seus “causos”.
“Nem governo num fez o que esse padre fez lá na região. Fez tudo, fez ponte,
mata burro, estrada pra BR, encascalhada, daqui lá, então melhorou coisas
demais. Depois ele colocou energia pra todo mundo lá, conseguiu né. Aí as
coisa foi só melhorando, evoluindo né”. (Nonô, 03:30)

DESCONTINUIDADE: O ONTEM E O HOJE

Os moradores entrevistados se referem ao passado como um tempo bastante distinto,
que oferece ao mesmo tempo nostalgia de uma outra forma de vida, mas também más
recordações, principalmente daqueles que vivam no campo, com respeito às
dificuldades relacionadas à pobreza e precariedades estruturais. No passado estão as
infâncias rurais – lembradas com nostalgia – daqueles que hoje moram no centro do
município, mas também a falta de energia, de transporte e muitas vezes, até alimento –
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pois a logística dos alimentos nas zonas rurais locais era uma atividade muito complexa
antes das intervenções modernas (estradas e automóveis).
Nonô Coelho descreve como o transporte era realizado em sua juventude, e o quão
penoso era: “as veiz ia quinze carro de boi lá daquelas regiões, quarenta quilômetro
daqui lá, buscar as coisa dos alimentos, lá em Curvelo. Às vezes chuveno, aquele
sofrimento danado nas estrada aí, passando fome. Nóis conseguia era desse jeito”. Ao se
lembrar de sua juventude no anos 1960, afirma que, antes das ações do padre Renato,
naquela região “num existia nada”.

ENTRE O ONTEM E O HOJE: MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA
O processo de modernização tecnológica está em andamento desde os anos 70, com um
significativo atraso com relação a zonas metropolitanas (por exemplo, em Juiz de Fora,
MG, a primeira usina hidrelétrica da América Latina, e a primeira iluminação pública
ocorreram em 1889). Durante essa década, a luz elétrica alcançou as zonas rurais do
município, que até então viviam à luz de lamparina, lampião, e “chumaços de algodão
banhado no azeite”. Para as sociedades contemporâneas, tal modo de vida parece
longíncuo, pois inviabiliza todas as tecnologias que dominam o cotidiano urbano:
televisão, computadores, internet, geladeira, fornos microondas, celulares e a própria
iluminação elétrica. Para melhor compreender a situação atual de tal localidade, é
preciso estar ciente deste contexto, deste relativa defasagem com relação ao uso da
tecnologia moderna.
“Antigamente, lá era dificuldade, lá num existia estrada, num existia carro,
num existia televisão, nem rádio, nem apareio nenhum a energia né, num
existia nem energia naquela região lá, que era uma pobreza danada, era
aquela dificuldade, num tinha nem carro, nem gasolina, nem estrada, nem
ponte, nem mata burro, só ocê vendo que lugar que era isolado, viu. O
transporte lá era de carro de eixo de pau.” (Nonô Coelho, 02:07)

Nonô Coelho também conta um caso de quando pela primeira vez teve contato com um
rádio na região. As pessoas da região todas se juntavam, à noite, no ano de 1972:
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“Aí o vizinho lá tinha um buteco, ele pegou e comprou um rádio – num
existia rádio naquela região de ninguém – ele comprou um rádio a pilha né.
Esse trem chamou a atenção de todo mundo a vizinhança toda noite ia lá na
casa dele escutar os caipira, música sertaneja, era engraçado demais. Aí nóis
ficava com vergonha de ir na casa dele toda noite, que que era a pobreza lá, e
a bobajada que era, aquele tempo né, isolado, nóis ficava com vergonha de ir
lá toda noite e nóis ficava debaixo dos pau lá mais em cima, por cima da casa
dele, escutando as música do rádio”. (NONÔ, 04:42)

O trabalho rural na juventude de Geraldo Nonato era, segundo ele, realizado “braço a
braço”, “os coitadin trabaiando descalço, sofreno. Aí depois veio um tal de arado e boi,
aí quem tinha era os fazendero”. Percebe-se que a própria tecnologia rural, sendo a
agricultura a principal atividade econômica da região, demorou a adotar técnicas
características de uma produção moderna – talvez pela facilidade de trabalho sem
regulamentação que existia na região, ou mesmo pela característica fundiária ou a
concentração econômica na atividade pecuária. Hoje, com o avanço dos direitos
trabalhistas, na visão de Nonato, apenas com “maquinário pesado” consegue-se gerir
uma fazenda na região. Nonato fala sobre os empregos mal remunerados, que lhe
impossibilitava comprar bens industrializados:
“Eu num vô minti procê não, eu fui comprar, calçar um par de calçado, eu
tava com quinze ano de idade. Enquanto eu num guentei trabaiá, pra mim
pudê calça. E é assim que nóis trabaiava, pegava um dinhirim, desde seis ano
de idade eu trabaiava, guiador, mas pegava o dinherim entregava pra papai e
mamãe, aí eles é que ia compra as veiz ô era uma calcinha curta, mamãe era
costureira aí ela fazia pra nóis, tem hora que até camisinha de saco nóis
vestia, e trabaiava o dia intirim, nem estudar eu pude porque a escola era
longe demais e nóis tinha que ajudar papai.” (NONATO, 18:26)

ONTEM: UM TEMPO DE DIFICULDADES
O passado rural é recorrentemente lembrado pelas dificuldades na organização social.
Além dos déficits estruturais da região, o país não possuía controle sobre a aplicação da
legislação trabalhista em regiões interioranas – como ainda hoje é denunciado pelo
movimento social e pela imprensa em estados do Norte e Nordeste brasileiros 14 .
14

http://www.trabalhoescravo.org.br/
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Geraldo Nonato, ainda se lembrando de seu passado como trabalhador rural na zona
rural de Morro da Garça, cita as dificuldades sociais que enfrentava: salários
baixíssimos – muitas vezes troca por produtos – e altas cargas horárias. Em sua fala
também está descrito o processo de abandono do campo, e a dificuldade de encontrar
mão de obra nos dias de hoje, por conta de um “povo mais ativo”:
“trabalhava o dia intirim, ocê ia, pegava solo solo, ô prum quilo de tôcin ô
uma lata de gurdura de soda, a latinha pequenininha, e talveiz nem era um
trem chei porque o povo de primeira é muito esperto, os mais véi que tinha.
Toda fazenda tinha dois três tolo pra trabalhar de graça pro povo, as veiz a
pessoa trabalhava igual nós mermo, plantava roça cuns fazendêro lá, porque
nóis era fraco e os fazendêro rico que tinha, era assim, eu, cê ia cum o
machado, pegava um serra lá, dava um serra, ali, faz uma roça ali pra nóis lá.
Aí cê ia cum machado, dirrubava aqueis pau tudo, punha fogo, depois cê
voltava cum a enxada, pra destocar, aí cê destocava tudo, aí vinha cum o
enxadão, a muié, os minino, todo mundo junto ali, covano, enxadão, aí
prantava, debaixo de chuva ô sol, limpava aquele trem tudo, aí agora cê
partia, ai veiz duas parte pro fazendero e uma só que era sua. Era desse tipo.
E nisso o povo foi ficando, num sei se ficando mais esperto e ativo, que toda
fazenda era cheia de gente, e ninguém ganhava nada, trabalhava quase pelo
comer, antigamente era desse tipo. Aí o povo foi afastando de fazenda,
ultimamente nessa região nossa pra lá, ocê nunca viu tanta gente que tinha,
hoje num existe ninguém, cabô tudo. Aí o povo foi saindo pra bêra de cidade,
foi ficando mais ativo, parece, num sei, de tanto sufrimento, é que o povo
ainda fala. Aí teve um dia eu ri demais cum primo meu, um fazendero, até ele
ta morando la perto de casa, só tem ele de resto lá, aí ele virô e falô assim
comigo, até chama Zé Pedro: ‘Ô trem hoje tá difícil demais – ele falou –
Porquê? – Uai, toda fazenda, de primeira, tinha dois três tolo pra ajudar a
gente a trabalhar, hoje cê num ruma ninguém, nem pagano. E ocê sabe duma
coisa, hoje todo tolo tem uma fazenda. Porque quem tem fazenda hoje é tolo.
E nóis rimo demais por causa dele. Quer dizer, que pra mexer cum fazenda
hoje ta difícil, a não ser quem tem maquinário forte né, porque a braço a
braço ninguém hoje quer roça’.” (NONATO, 16:12)

As declarações de Geraldo seguem explicando o porquê do êxodo rural, o fim de
relações empregatícias fora das leis trabalhistas, e as mudanças, do tempo passado, para
hoje: “Patrão a maioria deles acha que o camarada é cachorro, quer pisar, (...) mas hoje
não, hoje tá fácil demais, hoje tá bom, todo mundo tem emprego, todo mundo tem seus
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direito, que de primeiro, num tinha isso, num existia isso”. Segundo o IBGE, o
município passou de 3054 habitantes em 1991, para 2660 em 2010, o que retrata o
êxodo rural em andamento. O processo moderno de urbanização, e consequente
abandono do campo, é referenciado por Nonato também em outro momento quando, ao
falar da região do Morro da Cruz, (onde morava no passado) indica que só um primo
seu ainda mora no local:
“lá era cheio de morador sô, mas tinha demais, hoje lá não existe ninguém, só
tem esse primo meu que tem essa casinha lá onde meu avô morava (...) mas
ele mora aqui no morro, ele vai lá todo final de semana. Só ele que tem essa
casinha lá, o resto, cabô tudo, só tem as tapera lá da região, num tem
ninguém lá daquela região mais” (Nonato 23:25)

É possível dizer que a modernidade em Morro da Garça ainda está sendo incorporada ao
cotidiano de seus habitantes. Ao falar de moderno, faço referência aos aspectos
tecnológicos, industriais, científicos, mas também ao comportamental e às
representações da natureza e da sociedade. As revoluções tecnológicas trouxeram
mudanças no cotidiano das pessoas, e tais mudanças vem sido incorporadas aos
aspectos mais recorrentes do dia a dia pessoal e coletivo, alterando os hábitos, e
consequentemente, gerando transformações na forma de vida.
Atualmente é possível destacar alguns aspectos da modernidade que afetam o
município: a siderúrgica Cossisa, que possui uma carvoaria na região; os estilos
musicais sertanejo universitário, funk, e pagode baiano, que combinam elementos
eletrônicos e letras não convencionais à cultura local; as caminhonetes; os telefones
celulares e a torre de telefonia instalada no topo do morrão (talvez o maior ícone
moderno instaurado na região).
Inclusive no facebook15, existe um perfil do município, voltado para narrar os eventos
coletivos, acontecimentos históricos, celebrações e falecimentos. Contudo, não é
recorrente que haja computadores nas residências.
A passagem da vida coletiva à vida individual é uma das características marcantes da
modernidade. Ainda que em Morro da Garça, muitas famílias vivam juntas, em casas
15

https://www.facebook.com/morro.garca?fref=ts
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com cômodos que se comunicam, a geração mais jovem precisou partir para viver em
outras cidades para continuar os estudos. Com essas transformações sociais, pode-se
notar o conflito existente os hábitos antigos e os atuais. Geraldo Nonato comenta que,
em sua visão, o costume da benção – pedida dos filhos aos pais, avôs, madrinhas,
padrinhos, sacerdotes – não existe mais, assim como outros hábitos da vida coletiva de
antigamente:
“Porque assim, muita coisa mudou. Com o tempo, de uns anos pra cá, tudo
mudou. Até a criação nossa tá muito diferente, que a criação de nós
antigamente pra de hoje, nossa aqui da região, mudou demais. Só vou dizer
porque eu não ando pra fora. Porque nós era assim, a família unida, já véio,
nós as vezes rapazes ia sair falava ‘ô mãe eu vô num lugar assim assim, pode
ir, pode, vai. Oh tal hora ces tem que tá aqui’. Então nois tinha que chegar, e
ai se reclamasse.” (Nonato, 13:20)

Geraldo Nonato ao falar sobre a mudança de costumes das últimas décadas, da falta de
respeito dos jovens com os mais velhos, da droga que toma conta da sociedade, diz que
“o povo de hoje (...) não tem o diabo que nóis tinha”. Esta declaração ilustra a
autoridade concedida aos elementos religiosos na tradição de Morro da Garça, pois
mesmo que o comportamento e as crenças estejam sendo modificadas pelos aspectos
modernos, o “diabo” é trazido ainda como referência a uma autoridade importante na
vida cotidiana. Assim como o Padre Renato foi uma autoridade política. Os costumes
dos mais jovens, modernizados, retratam modificações nas hierarquias geracionais,
familiares, à flexibilização das tradições religiosas, e uma ausência de “remorso”, como
diz Nonato, que seria responsável pela falta de “respeito pelo povo”. Tais questões
remetem a Marshall Berman que, em seu livro sobre a Modernidade “Tudo que é sólido
se desmancha no ar”, nos fala sobre a transmutação dos valores, e o problema do
niilismo na modernidade, onde os velhos valores “ganham etiquetas de preço”, se
transformando em “mercadoria”.
Embora Berman foque as causas dessas transformações no aspecto econômico, percebese que as mudanças registradas pelo entrevistado já são observadas desde o início da
modernidade, independentemente de suas possíveis explicações. Nonato reafirma
estranhar todas essas transformações instauradas pela modernidade: “a criação
deferenciou demais pra nóis aqui, que aqui é uma cidadinha pequena, pelo que nóis foi
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criado, eu já acho estranho demais, e essa cidade grande? Né? Torna muito mais
difícil”. A frase ilustra a mudança de paradigma, valores, entre uma geração e outra, que
ao mesmo tempo em que são desenvolvidos e propagados, destituem outros valores
antigos, priorizados em paradigmas pré-modernos.
Em outro momento da entrevista, Nonato resume o quadro de mudanças das últimas
décadas, associando elementos como mudança de valores, êxodo rural à chegada de
novas tecnologias; de uma forma holística, à chegada da modernidade – igualmente
responsável pelo início da falta de água. Dentro dessa visão, há mais espaço para
leituras de conjunturas da vida – por meio de um ponto de vista holístico, que engloba a
região como se ela engendrasse os movimentos universais – que para explicações
econômicas ou sociais:
“Chuvia, muitio, graças a deus, então cê plantava ocê cuía. Aí pá foi ficando
difícil, a chuva foi diminuindo, os tempo foram ficando pior, o povo foi
mudando tudo, a gente ficando sozinha, e tornou tudo mais difícil, aí que a
gente vai caçando uma beirada de cidade, é que aquela coisa, mas até hoje, a
roça num saiu de mim não”. (Nonato, 21:26)

AS

MALASSOMBRAS

VÃO

SE APOSENTANDO

(O

HOJE

ESTÁ SE

DESENCANTANDO?)
Assim como a modernidade destitui valores e esvazia os campos, segundo os
morrenses, ela também reduz as possibilidades encantadas da natureza. José Maria
Castro em sua entrevista questiona se o menor número de aparições e “causos da luz”
atualmente teria relação com a instauração da luz elétrica e da chegada da cultura de
eucaliptos na região:
"Tem relatos de pessoas que teve uma convivência com a luz, que andava
muito a noite, e que toda noite essa luz tava por ali né? uma hora na frente
uma hora atrás, as pessoas sempre a cavalo, e a luz sempre por perto. E
ela era muito familiar pra essas pessoas. mas com o passar do tempo, com
a transformação da floresta, quando saiu do natural e começou a entrar aí
a floresta artificial, a gente viu que a luz deu uma sumida. agora não sei se
isso é devido a mudança da floresta, quando tirou o nativo pra colocar a
floresta artificial, ou se é porque houve uma grande invasão da energia
elétrica nas fazendas, na zona rural." (Zé Maria)
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Quando discutindo o mesmo tema, Nonô Coelho sugere que “essas malassombras tão
tudo aposentadas”. Percebe-se então na fala dos entrevistados esse sinal de mudanças de
época, quando as coisas deixam de ser do jeito que eles conheciam, e passam a adquirir
outra forma. Os avanços tecnológicos, o abandono do campo, as dificuldades que não
existem mais, são relacionados pelos entrevistados com a água que vai se tornando
escassa, ou as “malassombras” que vão se “aposentando”. Tudo isso faz parte de um
mesmo processo, que põe fim a um modo de vida que durou séculos, e inaugura uma
nova etapa, moderna, da vida em Morro da Garça. É nos entremeios deste processo que
as duas concepções de natureza coexistem, ora tendendo para uma forma encantada de
interpretação do mundo natural, ora conformando-se à leitura hegemônica global
moderna, desencantada.
Ao que veio se opor o pensamento o moderno, as sociedades pré-modernas possuíam
(ou ainda possuem) uma leitura da natureza, uma leitura cósmica Encantada, na qual
alguns elementos possuem algo de único e mítico, e ao mesmo tempo, um “sentido”
pode ser encontrado nos menores sinais de elementos naturais. Seu Clarismundo e
Nonato se referem à “mãe do ouro” como portadora de uma beleza impressionante e de
difícil descrição, próximo das descrições do miraculoso, maravilhoso medieval,
acessado através da visão:
“Ela passava alto assim, alumiava tudo. O trem mais lindo do mundo sô.
‘Não fio, é a mãe do ouro’ – ah mas se for a mãe do ouro ela é rica demais
porque é bonita demais, a mãe do ouro.” (Nonato, 10:35)

“Mas só falo com ocê, que eu desejava, igual eu to falando, todo mundo vê
ela pra saber se eu tô mentindo a lindeza que ela é. Mas, com essa idade que
eu tô foi a coisa mais linda que eu já vi, mais interessante, foi essa cobra. Já
vi coisa bonita, mais igual ela, não. Uma coisa muito interessante, é, difícil da
gente explicar como ela é. Era bom se a pessoa visse pra saber, como ela é,
mas o que eu vi e sei é isso que eu te expliquei, né?” (Clarismundo, 28:37)

Os lugares ao redor da cidade, as serras, cerrados, grotas, capoeiras e morros, são
apresentados juntos de suas histórias, seus causos encantados, como sugere Le Goff ao
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descrever o inventário de locais maravilhosos medievais, que incluía em seus principais
temas morros e florestas. Nonô Coelho, ao falar sobre quando via a “luz” na região de
Capivara de Cima, se refere à Serra do Grotão:
“Tinha uma tal de serra do grotão na capivara, era o lugar dela passar a noite.
A hora que ela andava, assim pras madrugada, via ela lá nessa serra, uma
serra alta, a mais alta que tem por lá. E tem uns mato lá dentro dumas
grotonas, ela ficava lá nessas capoera” (Nonô Coelho, 09:32)

O IR E VIR: A NATUREZA ORIENTA O CAMINHO
Todos os entrevistados possuem um senso de orientação na região amplo – ao falar de
algum lugar eles frequentemente apontam sua direção, e utilizam referências distantes,
mesmo fora do município. Existem inúmeras estradas de terra intensamente utilizadas
pelos habitantes da região para deslocarem-se entre os povoados, são essas estradas o
cenário de muitos dos “causos” misteriosos narrados pelos entrevistados sobre a
natureza do lugar. Hoje em dia, muitas delas se transformaram em corredores de
plantação de eucaliptos, o que para os habitantes trouxe inclusive um aspecto
assustador, que será discutido posteriormente.
As explicações de localidades dadas pelos entrevistados muitas vezes se confundem
com uma descrição de trajeto: o narrador se transforma em guia, recriando o trajeto
mentalmente, trazendo imagens de referências e descrições dos locais “percorridos”.
Mesmo sabendo que eu não tinha ciência de toda a região, sua explicação deveria me
capacitar a conhecer o local virtualmente, caso eu desejasse seguir até lá. A seguir
alguns exemplos de orientação dado pelos entrevistados.

“Você atravessa aquela ponte da rua aqui e vai sentido capivara de baixo.
Você atravessa, passa até a Igrejinha da Capivara de Baixo, aí cê passa
berando a igreja, trevessa, sai no terreno de Val Nô, no Gato, Lage, e sobe, aí
cê há de passar na mubuca, aí ta o Morro da Cruz lá. Aí é que é um morrão,
trem prum lado pro outro, sabe? Grota. É lá que sempre ela aparecia, era lá.”
(Nonato, 22:42, ao falar sobre o local onde via a “luz”, o Morro da Cruz)
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“Tinha um cumpadre meu que falava, ele mora la no bairro, na Pompéia ali.
Ele falava que sempre ela saía do morro, passa aqui por cima e vai pro outro
morrinho que tem. Num sei se cê viu o morrinho, do lado de lá (apontando).
E outro dia o Seu Raimundo me falou a mesma coisa. Que ele sai do morro e
vai pro morrinho, ou do morrinho para o morro. Porque aqui tem o morrinho,
o morrão, e tem o morro do guará (apontando com o braço a direção de cada
um deles, mesmo estando dentro de casa). Então ela, num sei, fica nessa rota
aí.” (Fátima, 20:42, ao falar do deslocamento da “luz” na região)

Em todos esses casos, verifica-se a evocação de locais naturais da mesma forma que um
cidadão urbano evocaria ruas, lojas, praças, monumentos. A natureza está no primeiro
grau de significado da orientação espacial: antes de ser uma paisagem a ser
contemplada, ela é tratada pelo morrense como terra a ser pisada. E as distâncias são
longas, principalmente durante o período antigo quando poucos tinham carros, andavase muito a cavalo – como narrado em vários causos – carroças e carros de boi.
Contudo, às beiras de tais caminhos, estão os morros, sempre citados pelos
entrevistados. Há nestes relevos escassos (perante uma região majoritariamente plana)
uma conotação especial, pois segundo os morrenses, eles abrigam a “luz” – que anda
por toda a região, mas “mora” nos morros, como disse Fátima e outros entrevistados – e
outros mistérios. Seu Clarismundo também faz alusão ao morro como moradia da “luz”:
“Eu já vi ela duas veiz, sabe? A derradera vez deva ter na base duns, é uns
oito anos já. Porque sempre ela passa é no romper do dia, sabe? Ali quatro
hora da manhã... que ela passa. Aí dessa época de oito ano pra cá, teve gente
que já viu ela de novo, mas eu mesmo, não. Tem uns oito ano que eu vi ela.
Passando, do morro, que tem um morro aqui, perto do campo alegre, chama
Morro Guará, (...), ela mora lá e nesse morro aqui. Ela passa sempre. Esse dia
que eu vi ela tava vindo pra cá, praquele dali (sinalizando com a mão a região
do morrão)” (Clarismundo, 02:40)

O MORRO AINDA SUSSURRA?
A concepção dos morros para os habitantes não é meramente geográfica, existe uma
parcela transcendental que incorpora estes mistérios, que reside internamente na esfera
do natural: a natureza é maior que o homem e abriga segredos maiores que ele. Os
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morros, para os morrenses, são onde tais segredos vivem – e onde permanecem sem
serem incomodados, pois há um respeito e uma contemplação para com eles. A “luz
vive no morro”, isso é aceito pelos habitantes de Morro da Garça: não é da esfera
humana revelar os mistérios dos morros, resta, portanto, aos morrenses viver e
compartilhar o espaço, lado a lado com eles - a natureza - que para eles, é mais que
natural, sobrenatural.

O CAUSO DO NOME DO MORRO
No causo contado por Clarismundo, sobre o nome da cidade, era no morro que a garça
vinha de sete em sete anos. Em um dos casos narrados, ele destaca a condição de
mistério que envolve o morrão: “esse morro aí ele é muito chei de coisa que a gente
num entende direito... Ele é muito complicado” (Clarismundo, 21:53). Da mesma
forma, vemos os personagens de “O Recado do Morro”, de Guimarães Rosa atestando a
mesma configuração misteriosa do morrão – no conto ele transmite recados àqueles que
sabem interpretá-los, assim como narra Seu Clarismundo:

“Eu ja vi contá, foi a mãe desses Bôa aí, acho que neguin num era nem
nascido – o pai de zé do Bôa. Um dia minha mãe mandou – que a casa dele
era aquela casa da esquina ali cheia de porta, sabe? Na saída da ponte pra cá,
aquela casona que tem aquele aterro, era onde ele morava, ali era um
armazém. Aí minha mãe me mandou lá um dia pra buscar um litro de café, aí
eu fui, e ele gostava muito assim de conversar, com gente mais nova, era um
véi, véin mesmo, mas muito atencioso, muito conseiero, ele ensinava muitas
coisas. Aí eu comprei o café e saí pra amarrar o bornal do café na garupa, aí
ele saiu junto conversando comigo, chegou no, que ali o aterro alto né? Aí ele
falou comigo assim: ‘Minha casa tem uma vista bonita né meu fio?’ Eu tinha
o quê? Uns dez doze ano. E eu falei: ‘é seu zé, é muito bonita, que daqui a
gente vê o morro todo, até o pezin dele né’. Aí ele falou assim: ‘é verdade, a
vista da minha casa é a mais bonita daqui’. Aí ele falou assim: ‘cê sabe
porque ali chama Morro da Garça’? Eu falei ’não senhor’. Aí ele falou assim:
‘Oh o morro da garça num é aqui na cidade não, é o morro. É o morro que é o
morro da garça. Aqui chama Morro da Garça, a cidade, por causa dele’. (... 16)

16

Porque eu alcancei, que ele era muito velhinho, eu alcancei aqui poucas casas, as primeira casa, porque
essa casa ele já era velho e quem fez a casa? O pai dele. Essa casa aqui foi meu pai que fez, que é aquela
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– ‘ali que é o Morro da Garça oh. E ocê sabe porque que lá chama Morro da
Garça’? eu falei, ‘num sei seu zé, num sei não’. Ele falou: ‘poucas pessoas
que sabem, e eu sei é porque meu pai contava, e eu alcancei’. De sete em sete
anos, aparecia uma garça ali, de sete em sete anos (apontando com o dedo,
com seriedade), aparecia a garça ali, mas ela não andava fora, só no morro!
Na montanha lá (apontando para a direção do morro). Essa garça era branca
com a colerazinha pretinha, eu alcancei ela. E todo dia, ela dava sete volta ao
redor do morro, todo dia. Sete voltas. Aí dava as sete e desaparecia. O povo
via ela (sinal com a mão de rodando). O dia que fazia sete dia, que ela tava aí,
ela desaparecia. Só ia voltar daí sete anos, ela voltava. Daí sete ano podia
explorar que ela aparecia aí. Aí o dia que fazia sete dia ela sumia. Num sei,
ninguém sabe, se ela entrava pro morro, ou se ia pr’outro lugar. Isso tudo ele
me contou sabe. E o povo esperava, daí sete anos ela voltava. Os mais véio
daqui tudo sabia, e eu alcancei muito pouco, mas o meu pai me contava como
era.” (CLARISMUNDO, 14:20)

A “garça do morro” não é uma ave qualquer – ou que seja – naquele momento, ela está
desempenhando uma função extraordinária. Não é explicitado no causo o sentido da
aparição da garça, o que deixa espaço precisamente a um elemento fundamental do
universo encantado: o mistério – ressaltado pela frase: “Num sei, ninguém sabe, se ela
entrava pro morro, ou se ia pr’outro lugar. Isso tudo ele me contou sabe”. O aspecto
inexplicável e incompreensível é indissociável das leituras encantadas de um mundo,
que não se orienta por causalidades associativas. O animal desempenha um papel, não
totalmente explicado, mas identificado e admirado pelos cidadãos locais, por seu
aspecto único, que dá nome a cidade.
Outros elementos retratam uma natureza e uma cosmologia encantada nessa narrativa,
como a questão do tempo cíclico presente nos períodos de atividade da “garça”: de “sete
em sete anos”, por “sete dias”, dando “sete voltas em volta do morro”. Estes ritmos se
assemelham aos ciclos planetários, lunares e sazonais, que baseiam as primeiras leituras

da Hoje é o Vicente que mora lá. Quando meu pai fez essa casa aqui, o morro, era poucas casas, meu pai
fez essa casa aqui, sabe, porque saída ali. nós tinha as fazenda ao redor, ele fez essas casa aqui e fez
armazém pra distribuir mercadoria pro povo, e quando eu cheguei a casa já era velha, o pai dele chamava
Sô Bôa. Ele chamava Zé do Bôa por causa do pai. Porque o bisavô deles, seu Toninho, o pai daquele
Vicente que mora na casa.
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de uma organização cosmológica realizada pelo ser humano, nas sociedades mais
antigas.
O tempo cíclico é repetitivo: baseado na observação da natureza, percebe-se que a lua
possui seus ciclos, que a terra e as plantas também. O dia em si é um ciclo, o ano outro.
Entende-se com isso que tudo possui o seu ciclo, o tempo não apenas passa, corre e vai
embora, mas alterna-se. No “causo da garça” e em muitos outros da “luz”, percebe-se a
utilização do número sete para demarcar os períodos. Tal número é tido pelas filosofias
antigas e conhecimentos “místicos” como o número dos ciclos cósmicos: os sete dias da
semana, as sete notas musicais, as sete cores do arco-íris. Em Morro da Garça, no relato
dos moradores, a “luz” aguarda sete anos para mudar de morro, a “garça” também
espera sete anos para aparecer, e dar sete voltas em volta do morro, durante sete dias.
Tal leitura temporal é característica pré-moderna, e conectada a outras formas de
conhecimento, que não as científicas ocidentais (a medicina indiana e chinesa são
ciências milenares que compartilham tais leituras). Essa é mais uma maneira de
constatar como o morrense constrói seu imaginário e seu saber não totalmente conforme
à hegemonia epistemológica ocidental. Sem negar os adventos científicos e as mudanças
que eles acarretam no cotidiano, os moradores não abandonam suas leituras tradicionais
culturais. Talvez por o tempo cíclico estar diretamente relacionado com o
funcionamento da natureza.
Dentro de tal leitura, contudo, encontra-se também os grandes ciclos, de renascimento e
morte, inclusive para a própria natureza. Alguns entrevistados confirmaram, fora de
suas entrevistas, que a quantidade de água na região está diminuindo: Lagos e pequenas
cachoeiras que existiam durante a infância deles não existem mais, riachos se
transformaram em córregos, açudes secaram.

O QUOTIDIANO DE HOJE TRAZ A SECA?
O processo da seca, dentro da leitura “cosmológica” do morrense, pode ser relacionada
ao fim do modo de vida antigo da cidade. Os entrevistados com mais de cinquenta anos
se referem ao passado como um outro período. A chegada dos adventos científicos, da
modernidade cultural, da globalização, é coerente com a escassez de água – que ainda
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não interfere na qualidade de vida deles, mas pode vir a interferir caso a seca continue a
se ampliar.
A princípio, tal associação parece meramente interpretativa, mas quando se observa as
transformações ocorridas na região, principalmente com relação à carvoaria que
devastou grandes áreas de vegetação nativa para a plantação de eucaliptos – árvores que
por crescer rapidamente absorvem muita água e nutrientes do solo – é possível
identificar uma possível relação entre todas essas transformações e a seca, o que não é
objeto dessa pesquisa.
O que se percebe é esta mudança, essa descontinuidade do passado para os tempos de
hoje nas narrativas dos entrevistados. No entanto, para eles, não há um senso de
causalidade entre as diferentes mudanças ocorridas, o que predomina é uma narrativa
que contempla a passagem de tempo e suas transformações, um ciclo que termina e
outro que se inicia.
Em Morro da Garça a mudança é vista como uma “novidade”. Seu Clarismundo se
refere à “luz” e a “mãe do ouro” também dessa forma, como uma “novidade do
mundo”, como se de tempos em tempos, surgissem “novidades” da terra, de forma
natural e espontânea.
Para os morrenses, a natureza é narrada como um lugar de possibilidades. Por isso, é
natural que seus morros abriguem mistérios e “causos”, vividos e narrados pelos
habitantes mais antigos, e também pelos mais jovens. Os habitantes que assumem essa
postura, subvertem o senso de propriedade da terra: os morros da região possuem então
realidades mais amplas que as concebidas dentro da esfera humana, por isso, mesmo
antes de alguém ser dono daquela terra, ela já era da “Luz”. Nos causos dos moradores,
é feita referência ao desconhecido, ao inexplicável, as inúmeras possibilidades e formas
da natureza que ocorrem em tais locais e acontecimentos. As fronteiras são difusas, nem
a ciência nem a religião explicam totalmente a natureza no domínio do cotidiano local, e
assim a natureza permanece misteriosa. Os habitantes contam suas experiências, ou as
de terceiros, enfatizando a ausência de explicações para tais acontecidos.
Kátia Sueli ao se referir sobre o nome “Mãe do Ouro”, concedido à “luz” por alguns
moradores, demonstra saber que tal leitura é apenas uma interpretação, não é exata, e tal
exatidão é inalcançável: “É, o pessoal fala que é a Mãe do Ouro, uns falam que é a Mãe
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do Ouro, mas num sabe, é uma coisa que ninguém vai saber viu. Nossa, a mãe do ouro,
já pensou?”.
É NUVIDADE
Os entrevistados indicam conceber que mistérios são elementos que constituem a
natureza local.

Quando questionando sobre o que seria a “Mãe do Ouro”, Seu

Clarismundo afirma: “é nuvidade. A mãe do ouro acho que ninguém pode saber o quê
que vem a ser ela”. Com respeito ao morro, o mesmo homem afirma: “esse morro aí ele
é muito chei de coisa que a gente num entende direito... Ele é muito complicado”.
Os eventos descritos nas narrativas, que se passam nas redondezas do morrão são
considerados misteriosos pelos entrevistados, ainda que já façam parte de um cotidiano
encantado da região, pois nunca foram explicados, como atesta Nonô Coelho: “e
ninguém descobriu o quê que vinha a ser essa luz, o quê que era né. Uns falavam que
era a mãe do ouro, outros falavam outras coisas, ninguém pôde saber o que que era, nem
descobriu né”. A inexplicabilidade dos fenômenos narrados é comum na fala de todos
os entrevistados, inclusive Seu Clarismundo, que descreve com clareza tanto a “luz”
quanto a “mãe do ouro”, mas não ousa tentar explicá-las. Zé Maria também afirma que
a “luz” continua sendo um “instrumento não identificado”.
A explicação de Maria dos Reis também não diminui o mistério da “luz andeja”,
segundo ela, seu pai dizia que a “luz” era um “fenômeno”, que “andava” por aí,
enquanto outros diziam que era “alma perdida, alma penada – como se fala aqui na
roça”. Mas seu pai insistia, “não isso é um fenômeno da terra”, parece que sai um rai da
terra né, e vai”. Mas Maria dos Reis não demonstra satisfação com as explicações
ouvidas “a gente queria saber mais sobre essa luz né”, “é uma coisa misteriosa porque a
gente gostaria de ver, né, por quê? Por quê essa luz andeja né”?
Uma das histórias da Mãe do Ouro, contada por Seu Clarismundo, fala da “cobra de
fogo”. O narrador faz questão de diferenciar os ciclos da “luz cometa” de os da “Mãe do
Ouro”, ou “cobra de fogo”. Segundo ele, são duas coisas “deferentes”. A “luz” circula
toda a região, enquanto a “mãe do ouro” muda de morro, de sete em sete anos, sem
alterar seu circuito. Seu Clarismundo descreve a cobra de fogo:
“Ela é tipo uma sucuri, mas é toda amarelinha, ela mede na base de uns
quatro metro de cumprimento, e bem grossa, e ela passa voando alto. E ela
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tem crista, como um galo. Ela é toda amarelinha, e ela passa chuviscando,
como

se

tivesse

caindo

umas

lágrima.

É

muito

interessante”.

(CLARISMUNDO, 03:36)

A descrição de Seu Clarismundo tomou forma no bordado do Manto do Vaqueiro,
(como descrito no capítulo sobre Morro da Garça), ocupando representativo lugar de
destaque no imaginário cultural da região: “a mãe de ouro é de um tipo só”
(Clarismundo, 7:50). No bordado do manto, a cobra de fogo aparece voando no meio de
toda a paisagem, maior que todos os outros elementos, da mesma forma como
Clarismundo descreve a sua memória de quando a vislumbrou: “foi a coisa mais linda
que eu já vi, a coisa mais interessante, foi essa cobra” (Clarismundo, 28:50).

A LUZ E O MEDO
No “causo” de Kátia, ela afirma que as pessoas “morrem de medo” de passar nas
estradas, com os eucaliptos, pois a “luz” anda por lá e é “perigosa”. Questionei Kátia
sobre tal perigo, pois nos outros “causos” a “luz” nunca ofereceu risco a ninguém, por
mais que causasse medo. Ela respondeu que “Não, é porque a gente não sabe o que é, eu
falo assim, a gente tem medo, as vezes num é pra fazer mal, mas a gente tem medo né”.
O medo do desconhecido, da noite, do mistério da morte, do sobrenatural, todos eles se
fundem nos “causos da luz”, gerando ao mesmo tempo cautela e interesse nos
morrenses, como conclui Kátia: “a gente tem medo mas a gente fica curiosa né? Num
sei viu... Pessoal fala, ah é coisa de outro mundo, ah sei lá, pode nem ser né, não sei. É
um mistério essa luz”.
Kátia ainda mora na zona rural, assim como Seu Clarismundo e Thiago. Todos os
outros entrevistados vivem no perímetro urbano de Morro da Garça, o que gera um
distanciamento do próprio contato com a natureza. Nenhum dos entrevistados, contudo,
utiliza cavalos ou carroças atualmente como meio de transporte. Geraldo Nonato, que
hoje é funcionário público da prefeitura de Morro da Garça, fala de como gosta de pegar
sua motocicleta e ir até seu terreno: uma relação lúdica apenas, que exclui as
dificuldades do campo. Muito mais próxima da forma com que as pessoas urbanas
aproveitam a natureza, em suas férias, não tão presente no quotidiano, e distante da
produção agrícola como atividade de subsistência ou econômica prioritária.
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CAÇADA NOTURNA
Tanto Nonato quanto Nonô Coelho se lembraram, ambos se referindo muito
positivamente e com saudade, a atividade recreativa favorita de quando eram jovens:
“Nós saímos pra caçar, naquele tempo não existia assim execução de Ibama, Florestal,
essas coisas né”. Nonato também lembra com saudade de suas caçadas: “Porque hoje
não pode mais, nóis não podemos fazer o que a gente fazia antigamente, pelo menos,
mas nóis gostava demais de uma caçadinha a noite, caçar tatu”.
As atividades noturnas em meio à natureza proporcionavam a possibilidade de
experiências extraordinárias, transmitidas nas histórias de geração a geração: ambos
entrevistados contaram causos da “luz” enquanto caçavam. Em minha estadia em Morro
da Garça, uma noite ao andar de carro pelas estradas de terra, me vi perdido – o vazio
noturno das estradas e dos campos nos confunde. A falta de luz total em ambientes
externos é algo com que não estamos habituados, e geralmente é na natureza que
podemos experimentá-la. Nas sociedades pré-modernas, sem iluminação elétrica,
viagens noturnas eram evitadas, pois o escuro é ameaçador. Caçar a noite não era
apenas lúdico, era desafiador. Desafiava-se o animal, mas principalmente a escuridão do
cerrado, com seus mistérios ocultos:
“Aí eu fui pra casa de vovô, morava nóis mais ele. Aí ele falou comigo
assim: que cê acha de nóis caçá um tatu meu fio? Virava vô, vão, todo dia pra
caçar, vão. Aí nóis saía. Quando nóis saímo que atravessamo, tem uma,
chama bumbú, atravessamo o bumbú e tem um troço assim (fazendo sinal de
subida com a mão). É que sempre o horário dela é de nove a onze horas da
noite. De repente, dudu, vi aquele trem, clareou tudo assim, eu fiquei ‘Vô!
Vô! Vô! Que que isso vô?!’, ‘peraí – ele falou – calma, meu fio, calma, num
é nada não, calma meu fio. Ou, assim, uns cinquenta metro Dudu, nóis via
assim, até se passasse uma furmiguinha nóis via. Uma taxa de distância de
uns trinta metro ao redor tudo, sabe? E ela tinha uma chiata, fazia ‘chiaaaa’
(imitando o barulho por um tempo). Aquele trem passando e eu lá ‘calma
meu fio, calma!’, eu falei ‘não vô!’, ‘pode ficar tranquilo meu fio’. Ele já era
acostumado a vê ela. Eu não sabia, bom... Aí passô, até os cachorro ficaram
tudo, assim voltaram tudo pra perto dele, uivando e ele lá com os cachorro.
Aí eu falei: ‘vão bora vô, vão bora’, ‘meu fio, não... Essa aí.. desde que eu
vim pra cá, tem muitos anos que eu moro aqui meu fio, eu vejo ela, ela num
faz mal a ninguém não, cê pode ficar despreocupado’, eu falei ‘vô...’, aí nóis
conseguimo continuar nossa caçada”. (Nonato, 04:19)
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Com esse causo, se torna perceptível a diferença entre os hábitos das diferentes épocas
em relação à natureza. O filho de José Maria Castro e Fátima, que vive em Morro da
Garça e trabalha em uma lotérica, vai ao morrão com muita frequência ao nascer do sol,
de bicicleta. Ele é um atleta competidor e isso é seu treinamento, não é uma relação
apenas lúdica (embora provavelmente ele tenha prazer em realizar tal feito), mas
esportiva. Este é outro aspecto que a modernidade permite que a natureza esteja
incluída, mas nesse caso ela deixa de ser protagonista, e se torna pano de fundo.
O campo na modernidade pode ainda apresentar o caráter de aventura, mas, como diz
Moscovici, foi desencantado pelo paradigma científico. Uma caçada hoje, proibida pela
política pública, não cumpre mais seu papel na alimentação, nem vale o risco na
proteção de animais de criação de possíveis predadores. Para Nonato e Nonô, a caçada
era uma incursão a um mundo misterioso e aberto a possibilidades, em um horário
noturno próprio para tais rupturas com o ordinário. O que pode se presenciar com
frequência nas sociedades atuais, é a natureza propiciando rupturas com o cotidiano,
mas de forma desencantada e associada ao turismo. A natureza contemplada pelo
morrense não é apenas uma paisagem para ser apreciada com os olhos, mas sim, aquela
densa, e encantada, apreciada e interpretada com todos os sentidos, visão, audição,
olfato, paladar e tato, através de sua própria interação com os elementos que se
apresentam, e da relação entre eles a cada instante da experiência de estar na natureza, o
que inclui seus mistérios.

NARRATIVAS SINESTÉSICAS
As narrativas da “luz” parecem ser sinestésicas, cada elemento da natureza está de
acordo com os acontecimentos: o escuro feito um breu, o vento frio que a chega junto
com ela, a chiata semelhante ao baralho do gás de um lampião, o medo, a curiosidade, a
lua cheia, a noite. Cada elemento narrativo, ainda que não tenha uma função específica,
compõe um cenário narrativo especial em cada detalhe. Há uma relação não causal, mas
concomitante dos elementos descritos: os elementos não se explicam, mas se compõem
numa experiência única, sensorial.
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O encantamento da natureza é observado como algo extraordinário e raro, sem
explicações e relações causais, distingue-se da biologia e da ciência por não propor
soluções para qualquer problema ou ao menos ter uma função natural. Supõe-se que a
Mãe do Ouro toma conta das riquezas minerais, como um carreteiro me alertou: “você
não está atrás do ouro dela não né”? Mas não há consenso sobre isto nem nas
interpretações dos entrevistados. O que os preocupa não é a explicação da “luz” ou seus
motivos, mas sua beleza, seu caráter único, sua ruptura com o quotidiano. Esta natureza
encantada é alvo então do interesse não funcional dos moradores do Morro da Garça:
nenhum morador procura o seu ouro, ou pretende compreendê-la. Admira-se apenas o
seu encanto, o momento exato em que a natureza a revela em todos os seus sentidos.
Mesmo com as novas transformações modernas da natureza, como a plantação de
eucaliptos na região, pela siderúrgica Cossisa, para geração de carvão vegetal, a
natureza em Morro da Garça não se desencanta. A carvoaria instalou-se em Morro da
Garça alterando profundamente toda a paisagem natural da região: centenas de hectares
de cerrado se transformaram em área de plantações da árvore, que posteriormente
seriam abandonadas, hoje apresentando-se secas, quase desertificadas. Apenas dois
entrevistados destacaram o lado negativo para o meio ambiente desta cultura de
eucaliptos. Para os demais, a floresta de eucalipto representa uma nova forma da
natureza local, também por sua vez, encantada.

OS EUCALIPTOS E O ALCANCE DA VISÃO
Com a implantação dos eucaliptos, a vista da paisagem começou a ficar obstruída, pois
as árvores são muito altas, diferentemente das árvores do cerrado nativo. Os corredores
de eucalipto formados nas beiras das estradas de terra bloqueiam então tanto a paisagem
quanto a luz – só é possível ver uma infinitude de árvores, extremamente altas – o que
obstrui a luminosidade, e gera uma atmosfera mais obscura que a maior parte da
geografia local.
Clarismundo fala sobre a alteração da paisagem local com os eucaliptos: “num tinha
eucalipi, ocê via até o pé do morrão né, daqui lá”. Maria dos Reis conta um causo de
quando passava de carro com sua família em uma estrada de terra, e o carro de seu
marido estragou, obrigando-o a abandoná-la com seu filhos à beira de uma plantação de
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eucaliptos. Ela então cita o receio que tais cenários suscitam nas pessoas da região: “ah,
mas nóis vamo fica aqui no meio desse eucalipe aí, perigoso?”. O perigo seria
compreendido ao longo do causo, quando a “luz” aparece deixando todos apavorados. O
risco oferecido pela natureza, o medo propiciado, é uma forma de experimentar o
mistério da natureza local, portanto, uma natureza que permanece encantada.

O MORRO E SEUS VISITANTES DO CÉU
Assim, a própria modernidade, da mesma forma que os eucaliptos, consegue ser
encantada pelos morrenses. Seu Clarismundo narra causos de “discos” e “aviões”
misteriosos que transportam animais estranhos. A “luz” em seus causos é
frequentemente confundida e comparada com automóveis e faróis. O aspecto encantado
de Morro da Garça tende a prevalecer, e mesmo “encantando” a modernidade, pois seus
habitantes continuam “vendo” a “luz” com certa frequência. O caso do avião preto de
Seu Clarismundo é um bom exemplo do aspecto do “encantamento” do cotidiano
moderno:

“Teve um dia mesmo aí que apareceu, eu tava até mexendo com roça, que eu
planto a roça, no pézin do morrão, e eu tava lá até quebrano mio. Quando um
avião fez volta, aviãozão preto, fez volta, fez volta ao redor do morrão. Aí eu
parei, tava sozinho lá quebrano milho. Fiquei assuntano. E ele assentou em
cima, que lá tem aquelas baixada, né neguin? (outro morrense presente, que
me apresentou Seu Clarismundo) Lá em cima do morrão... O avião sentô la
em cima. (pausa silenciosa) Aí quando o avião sentô la em cima eu vi, desceu
do avião, perto que da roça via, assim pertin, limpo, tudo. Eu vi descer, duas
pessoas do avião... Desceu, passou um.. eu fiquei assuntando, eu fiquei até
cismado né... o quê que era, um aviãozão estranho, preto. Aí apareceu no
chão assim, dois bichinho saiu correndo. Dois bicho, de lá tava pequeno
(mostrando a estatura). Saiu correndo assim e entrô pros mato (fazendo sinal
com as mãos). E essas duas pessoa ficô. Andando, sabe andava assim umas
distância de uns cinquenta metro do avião... Voltava, apanhava uma coisa no
chão... Quando eu vi, dois cavalêro saiu da fazenda e veio. Na carrera sabe?
Era Pedrin Gama, pai de Pedro Caôio, e Brígido. Era uns tomador de conta
aí. Aí subiu na pedra do morro assim, os dois cavalêro. Mas ligero mesmo...
Mas de lá acho que eles viram os cavelêro subindo e ligaram o avião
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(fazendo sinal de ir embora com as mãos, abrindo os dedos para o ar), saíro.
Nem eles sabe o quê, quem era, que tava lá, sabe... Os caçador do morro
vieram caçar aí, aí discubriro: um galo preto, do pescoço pelado, e um bode.
Esse bode teve na casa ali do Seu Jonas, que seu Jonas era o cabo né, eles
viero caçar e acharo esses trem aí. O galo eles num dero conta, dá fim nele
não. Mas o bonde eles pegaram. Diz que um bode pretin. Aí os cachorro
enlocô ele em cima do morro, aí eles laçaro ele, e chamou a polícia, a polícia
levô. Ele ficô la na casa do seu Jonas, aquela casa apariada nas costa do
banco, diz que ficô amarrado lá muito tempo esse bode, agora o que quê eles
fizero cum ele eu num sei. Agora o galo eles num dero conta de dá fim nele
não. Disse Brígido que ele, num tinha cachorro que alcançasse ele. Ele
avuava, curria, fazia tudo. Aí desapareceu, que eis num sabe o que aconteceu.
(silêncio) Mas esse morro aí é cheio de coisa que a gente num entende, ele é
muito complicado.”

Esta história nos mostra como os aspectos da modernidade são incorporados à cultura
morrense, e ao invés de desencantar a natureza e o quotidiano, a modernidade se torna
encantada também, não totalmente científica, mas aberta aos mistérios da natureza. No
caso do “avião preto” narrado por Seu Clarismundo (provavelmente um helicóptero pela
forma como ele afirma ter visto a nave pousar no topo do morro), o mistério é associado
a uma nave misteriosa que aparece portando membros e animais suspeitos. Já ao narrar
uma outra experiência com um “disco” (voador), Seu Clarismundo destaca a diferença
entre objetos naturais, da terra, e o que viu: “Num pode ser coisa normal da terra.
Porque é muito estranho. As coisas da terra você conhece pelo tipo, isso num é coisa,
formatura, de home normal não. O tipo dele. É uma peça muito deferente”. Ele difere
explicitamente este objeto da “luz” e da “mãe do ouro”, o primeiro como sendo algo de
outro mundo, e os outros, como sendo da terra. Abaixo o entrevistado conta sua
experiência com o “disco”:
“Agora esse disco, num é normal. Eu acho que é uma coisa muito estranha,
muito deferente. Porque quem viu mesmo, nós éramos quatro a cinco
pessoas, acho que nós era cinco mesmo. Quatro correu, e eu num pude corrê.
Aí fiquei debaixo desse alvo pra ver se livrava dele, porque se eu corresse aí
eu ia sair prum lado muito limpo, e eu fiquei com medo dele baixar em cima
de mim. Aí eu parei, ele desistiu e subiu o córrego acima. Uma chiatazinha, e
eu acho que a luz é atrás, porque veio córrego acima e quando enxerguei eu
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vi a luz, quer dizer que é atrás né, que ele vinha pra cá e eu tava vendo a luz.
É porque é na traseira dele né.” (CLARISMUNDO, 13:18)

A LUZ NA ESTRADA
Da mesma forma com que o entrevistado analisou a luz do “disco”, a
“luz andeja” é também frequentemente associada a faróis de carro, tanto por Rosa
quanto por Zé Maria e Dos Reis:

“Em 1982, era um ano de eleição, a gente tava num policiamento aí na zona
rural, e na estrada a gente encontrou com luz, né. A gente armou uma
distância maior, parecia ser um outro carro que a gente ia transpassar por ele.
Mas quando nós vimos, esse outro carro era essa luz, e que na verdade ela
tava vindo era dentro do pasto, não era na estrada, próximo da estrada, mas
no pasto”. (ZÉ MARIA, 05:09)

“Antes de chegar, quando nós já entramos na estrada, saindo da BR e
entrando na estrada pro Morro, tem aquela ponte, aí eu avistei um clarão, e
virei pro motorista e falei com ele assim ‘ó, cuidado, que a gente vai passar
na ponte e ta vindo outro carro’, aí um outro senhor mais de idade, que estava
conosco, também viu, o motorista e o outro rapaz mais jovem, não viu. Falou,
‘não cê ta sonhando, num ta vindo carro’. Falei ‘tá sim, ó o farol’. Aí quando
já estava aproximando da ponte, aí a luz, ao fazer a curva pra poder
atravessar a ponte, ela foi entrando pro pasto adentro, aí eu falei assim ‘uai
que engraçado, num é carro mesmo não’. Aí o senhor também falou comigo
‘ué, entrô! Entrô pro pasto’. Aí os jovens, o motorista e o outro, não viram.
(ROSA, 08:35)

“Eu tava com cinco anos, a gente morava la no Piripiri, tava no escuro, igual
um breu, a noite. Aí, nóis tudo sentado assim, na, tipo uma calçada (fazendo
sinal com a mão) da casinha, casinha muito simples, feita de pau, pau-a-pique
né, que o povo fala hoje. Hoje em dia nem se usa isso mais né? Feito de barro
né, faz as madeira e joga o barro lá. Aí nóis tava tudo sentado assim, com a
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luz na porta, luz de querosene né? E papai contando história. Aí nóis
levantamo, assim, e eu falei ‘gente que clarão é aquele’? A fazenda que a
gente morava nóis tinha a casinha assim e a fazenda pouco assim (explicando
com as mãos a orientação espacial de suas terras), e tinha um bambuzal, um
pé de bambu muito grande, e tava muito escuro, eu falei ‘pai, aí vem um
carro’. E ele falou assim ‘carro’? E lá num tinha como chegar carro porque
num tinha estrada, sabe? Era estrada de cavalo, ou então de bicicleta. Aí ele
olhô, olhô, ficou caladinho, num falô nada cum nóis não. Aí na moita de
bambus dava procê contar os bambus, sabe? De tão claro que ela faz, uma
tochona de fogo. E foi passando assim, tão lento, assim, sabe (fazendo a
velocidade com a mão). Era pertinho e a gente via. Aí ‘pai pai, aí vem carro,
da onde esse carro’? Aí ele caladinho, num falô nada, aí depois que foi
passando assim, lentamente, aí passô, aí depois ele virô assim ‘ó, deixa eu
falar procêis, isso é uma luz, uma luz andeja’. (DOS REIS, 07:30)

Nos três casos, a “luz” é primeiramente associada a faróis de carro, o que mostra como a
tecnologia moderna já está incorporada no cotidiano morrense, mesmo no passado
quando não havia estradas na região. Isso mostra que a “luz”, embora pertencente ao
reino da natureza, continua sendo extraordinária – a primeira reação ao vê-la seria
associá-la a um elemento comum do mundo: um carro (mesmo que no passado Morro
da Garça os veículos motorizados não fossem tão comum assim, já eram mais comuns
que a “luz”). Fátima também cita em seu depoimento quando estava em seu carro, e
pensou que a luz fosse um poste urbano – até constatar que estava em uma estrada rural
sem iluminação pública.
“Quando a gente passou por uma comunidade, chama Lagoa do Peixe, atrás
do Morrão, eu acho que eu tava meio que viajando, assim, porque a gente
tava na zona rural, não tinha luz, poste, na rua, e eu estava sentada no carro,
bem assim relaxada, e pensando no trabalho que eu tinha feito fora, alguns
projetos, e aí só que eu vi, eu tava com uma camiseta escrita na manga e na
frente, tava tudo claro, aí eu olhava pra camiseta e eu lia o que tava escrito.
Mas como eu estava pensando nesse trabalho né, que era em outro município,
em Montes Claros, e lembrando das pessoas, dos projetos que eu realizei, e
eu vi a luz só que não atinei, porque eu tava lá nessa cidade. E olhava pra
trás, via claro, parecia um poste, aqueles antigos com prato, pra mim era um
poste, luz era a cidade. Só que continuou claro, ela se aproximou mais, foi aí
que Zé Maria viu pelo retrovisor, e pelo retrovisor ele viu e falou assim:
‘Fátima, cê é doida pra vê a luz, olha ela aí’. Aí que eu acordei, que era a

80

‘luz’, que eu olhei, virei pra trás, e ela ficou só um pouquinho e desapareceu
no meio do cerrado”. (FÁTIMA, 09:00)

A narrativa de Maria Dos Reis mostra outros aspectos interessantes do passado
tecnológico da região: casas de pau-a-pique e luz de querosene – tecnologias já
ultrapassadas, encontradas hoje apenas em locais de extrema pobreza. Por não haver
energia elétrica na época, não havia televisão ou rádio, o que fazia com que as pessoas
se reunissem mais para contar histórias (como ela conta que seu pai estava fazendo).
Tampouco havia iluminação forte, o que forçava as pessoas a conviver no escuro, em
contato com os mistérios da noite na natureza.

UM EMBATE ENTRE A LUZ, O MORRO E A ENERGIA ELÉTRICA?
Segundo Zé Maria, a iluminação elétrica pode ter sido um dos fatores responsáveis pelo
relativo desaparecimento da “luz” – pois antes ela era mais avistada. Da mesma forma
com que a energia pode ter afastado a “luz” e a “mãe do ouro”, outros objetos
tecnológicos,

representantes

da

modernidade,

também

podem

deslanchar

o

desencantamento do mundo. Ao contar um caso sobre uma gruta misteriosa no morrão,
onde teria havido atividade mineradora clandestina, Seu Clarismundo cita a utilização
de “apareios” como uma possível forma de vencer o encanto daquela “gamileira”,
avaliando a irresponsabilidade daqueles que, de forma bruta, ousaram entrar no interior
do Morrão:
“que ele tava me falando né, muitos ano aqui atrás, eles mineraram esse
morro escundido. Diz que ei foi minerado. Diz que tem uma parte dele, isso
eu num sei, sabe, que eis entraru nele. A minha mãe contava que meu avô
viu, a picareta e uma alabanca, abraçado no gamilera, aonde eis fizero, meu
avô diz que conheceu, aonde eis fizero a porta de entrada pro morro, diz que
é um tipo dum corredor, daí cabe uma pessoa pra entrar no morrão. Aí eis
ficaro escondido, que nessa época, num tinha investigação né, eis ficaru aí
cuiendo. Diz quando eis saíram, disapareceram ninguém sabe quem é,
deixaro alabanca e uma picareta, encostado numa gamilera. E a gamilera, que
a gamilera cresce né, o que cê põe nela ela abraça, diz que a alabanca já tava
encarnada na gamilera. Aí escreveru na gamilera (mostrando com os dedos a
forma de um portal no ar): ‘quem quisesse arrumar sorte entrasse ali’. Aí um
cado de gente do morro, quatro, diz que achô essa entrada lá, sabe, essa
portinha, e queria entrá né, até famiia neguin (o outro interlocutor da
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conversa) de Pexão, os carreta, os boiaderos, aí foro quatro lá, e entraru.
Quando eis chegaro diz que, com dois lampião, aceso, aqueis lampião antigo
né, foro entranu nesse corredorzin, diz que muito apertadin, foro entranu...
(avançando com a mão, recuando com o corpo, dando impressão de
profundidade). Quando eis já tava bem, bem, bastante, tinha rumpido muito,
diz que uma voz veio, falô, ‘num entra não’! (Silêncio). Aí tinha um, ele
chamava até Carreto, eu alembro dele, ‘uaai num entra purquê’? Aí foro,
quando eis chegaru mais adiante, diz que ia um corredor e virava uma
esquina, aí quando eis foro pra entrá nessa virada aqui, veio a voz outra vez,
falô, ‘num entra não’! (Silêncio novamente). Aí já veio um pé de vento
(fechando a mão contra o peito como se para abrir o braço com força), de lá
de dentro pra fora. (Silêncio). Quase mato eis – assim ouvi falar né...
Quebraru os lampião, que derrubava nas ponta de pedra né, diz que saíro la
fora no escuro quase morto – de toma pancada. Diz que a pressão do vento
foi tanto que jogô eis lá fora. Na saída. Aí agora dessa época pra cá num teve
ninguém que tivesse corage de entrá. Porque um lugar desse pra entrá, pessoa
tem que tê apareio, né? E eis num tinha nada, bruto... Num tinha como...
Entrá não...” (CLARISMUNDO, 33:31)

Essa passagem do encantado ao desencantado se opera em muitos momentos na vida
dos morrenses. Rosa em sua entrevista, faz uma declaração que ilustra perfeitamente
como a memória e o imaginário coletivos são construídos, representados e mantidos,
dentro de uma comunidade. Rosa não é nativa de Morro da Garça, e já morou em Belo
Horizonte por anos. Então, ao se deparar com a “luz” em uma estrada, sua primeira
interpretação foi ter visto um carro, o que ao final não se confirmou, isso a intrigou,
algo inexplicável havia ocorrido, mas não a amedrontou no momento. Posteriormente,
ao se conectar com o universo de Morro da Garça - ao contar a história para seu marido,
abriram as margens para um mundo encantado, para uma natureza misteriosa:
“Então, no momento, eu até tinha me esquecido dessa história, porque
quando eu mudei pra cá as pessoas sempre falavam da história, contavam,
contavam, tinham medo, as pessoas tinham pavor, tinham medo. Mas eu, no
momento eu nem me lembrei. Quando eu cheguei em casa que eu comentei
com meu marido, ele falou: ‘peraí, cê tem noção de que você viu foi a luz’? –
aí eu tive medo”. (ROSA, 10:08)
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COMO VOCÊ CHAMA A LUZ?
A “luz” é uma especificidade local assim como a literatura de Guimarães Rosa, ambas
são responsáveis por leituras da região. Quando eu perguntava sobre “a luz” a grupos de
moradores, em locais informais, era notável a reação das pessoas. Sempre com um peso,
um respeito, uma mistura de temor com curiosidade, interesse e medo, estabelecia-se
um silêncio moderado que poucos ousavam romper, apenas aqueles que ou a tinham
visto ou conheciam alguém que vivera tal experiência.
A “luz” pode ser considerada um personagem do folclore local, pois muitas histórias
são contadas há gerações, sob diversos nomes: “Mãe do Ouro”, “Luz Andeja”, “Luz do
Mundo” são alguns dos nomes colhidos durante as entrevistas. A versão que apareceu
com mais frequência durante meus estudos de campo foi da “luz” que viaja de morro
em morro, de sete em sete anos – mudando sua morada em ciclos bem estabelecidos.
Para Seu Clarismundo, a “luz” é uma coisa, enquanto a “mãe do ouro” é outra. A
primeira “anda por aí”, como outros entrevistados disseram, “mora no morro”. A
segunda, é uma “cobra de fogo” que anda apenas entre os dois morros principais, de
sete em sete anos. Seu Clarismundo (assim como Nonô Coelho e Nonato) tratam a “luz”
com relativa naturalidade, ainda que a vejam como algo encantado e misterioso.
Contudo, a “mãe do ouro”, para Seu Clarismundo é algo mais raro e mais especial, que
ele só “alcançou” uma vez, e foi a “coisa mais bonita” que ele ja viu. Mais estranho
ainda que a “mãe do ouro”, o “disco” é visto por ele como algo de fora da terra: “não
pode ser coisa normal da terra, porque é muito estranho. As coisas da terra você
conhece pelo tipo né. Isso num é formatura de homem normal não, o tipo dele, é uma
peça muito deferente.”
Esse aspecto extraordinário é sempre algo subjetivo, pois, para aqueles entrevistados
que viram a “luz” uma, duas ou três vezes, ela continua sendo uma das lembranças mais
extraordinárias de suas vidas, enquanto para Nonô Coelho, e Nonato, ela representa uma
memória linda, mas comum em seus cotidianos rurais, ainda que encantada, assustadora
e misteriosa. O extraordinário é relativo à construção do imaginário de cada morador de
cada local, com seu cotidiano e conhecimentos prévios. Se por um lado um avião pode
assustar Seu Clarismundo, por outro, a “luz” não o perturba.
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Contudo, a “luz” não é o único elemento assustador, sobrenatural, da cultura morrense.
Durante a pesquisa exploratória, outros “causos” me foram narrados pelos moradores da
cidade. Além dos já descritos por seu Clarismundo – disco voador, avião preto, gafileira
encantada – Nonô Coelho conta um caso de uma casa mal assombrada, e Pretin (sujeito
que me apresentou a Seu Clarismundo) contou a história de um cachorrinho fantasma de
olhos vermelhos que andava pela cidade. Já a visão de um homem negro também de
olhos vermelhos foi tema de outro “causo”. É perceptível a abertura da cultura local a
casos tidos como sobrenaturais.
A contação de “causos” que incorporam o mistério faz parte da cultura tradicional
mineira. É muito comum nas fazendas antigas ouvir relatos sobre estranhos ruídos nos
porões onde eram mantidos os escravos, assim como “causos” de misteriosas aparições
nas matas, estradas e horizontes.
Minas Gerais parece se apresentar como uma região onde há maior percepção deste
entre-lugar: pré-moderno – pelo seu sertão, seus mistérios e seus “causos” – e moderno
– por ser um dos estados mais ricos do Brasil, localizado no sudeste, participativo na
política, na indústria e no desenvolvimento do país. Tais realidades parecem coexistir
como na proposta feita por Oswald de Andrade sobre o “bárbaro tecnizado”: a cultura
local se mescla à “razão moderna europeia”.
Os habitantes de Morro da Garça carregam consigo influências de tradições de diversos
povos – indígenas, portugueses, africanos – ao mesmo tempo em que se abre para novas
formas tecnológicas e de sociabilidade em um processo está permanentemente aberto,
em andamento, em um eterno devir. No momento, menos pessoas dizem ver a luz nos
dias de hoje, mas o mistério da luz permanece vivo. Não é possível prever como será no
futuro.
Os eucaliptos já transformaram paisagem, mas esta permanece “perigosa” – como diria
Dos Reis. O medo do desconhecido vai se abrandando, mas permanece presente nos
“causos” dos mais velhos, e também daqueles mais novos que ousaram olhar para a
natureza com os olhos encantados de seus pais e avôs.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período desta pesquisa, tive o privilegio de entrar em contato com a sabedoria
popular brasileira e, em especial, com a cultura do interior de Minas Gerais. Os saberes
do povo de um lugar nomeado pela natureza, e representado através dela e suas
possibilidades misteriosas. Pude perceber durante a pesquisa que não apenas as “roças”,
mas todo nosso continente oferece margens à uma diferente interpretação da natureza.
Conversei com brasileiros oriundos de zonas urbanas que me narraram “causos da luz”
semelhantes aos de Morro da Garça – o que demonstra como a perspectiva encantada da
natureza não se restringe aos habitantes das zonas rurais. Na cidade do Rio de Janeiro,
há o costume de se aplaudir coletivamente o pôr do sol, no Arpoador, em Ipanema,
como um ritual de respeito à beleza que transcende aquela objetividade ordinária com
que olhamos para o céu diariamente.
Assim como Rio de Janeiro e Morro da Garça (e muitos outro locais – Mato Grosso,
Rio Grande, Minas), nosso país também possui “nome natural” – Brasil, uma árvore
outrora tão importante, e hoje em extinção. Ainda que tal nome tenha origem em uma
atividade mercantil, a ideia da brasa, do vermelho incandescente, está nele concernido.
O “mistério” citado pelos morrenses, a “aura simbólica” de Oswald de Andrade, as
possibilidades da natureza em não se encerrar numa matéria bruta, mas em uma
potencialidade viva da qual fazemos parte – talvez seja o elemento ausente na
concepção moderna do mundo natural. Compreender a significação atribuída a cada
manifestação do mundo natural em sua pluralidade é algo que ainda possível em nosso
país, onde a fronteira de embate entre o encantamento e o desencantamento do mundo,
embora enseje um conflito cada vez mais intenso entre os diferentes valores envolvidos,
ainda oferece revanches, onde é possível encantar aquilo que desencanta.

A busca por outros paradigmas de pensamento é necessário para que haja uma
compreensão mais profunda de nosso envolvimento na natureza global. Nos interiores
de “nuestra america” ainda pode-se encontrar outras concepções e relações com a
natureza, como buscou-se aqui registrar, analisar e reconhecer.
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[N6] Comentário: Seria isto? Se não
refaça
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ANEXO 1
REFERÊNCIAS GERAIS À LUZ

Com base na bibliografia teórica pesquisada, nas obras literárias e produtos culturais
que fazem referência a representações da natureza ligadas a aparição de uma Luz, foi
construída essa tabela com os nomes relativos a cada região, origem e descrição 17:
Nome

Origem / Fonte

Descrição

Luz ou Luz Andeja

Narrativas dos Habitantes Luz vista nas matas, estradas,
de Morro da Garça – MG

montanhas, ou voando baixo
no céu

Mãe do Ouro

Mito tradicional brasileiro, Espírito protetor das minas de
Câmara Cascudo; Sonia minérios preciosos. Possível
Nickel; José Simões Lopes

relação

com

as

Mães

da

mitologia sulamericana (mãe
d’água, pachamama). Também
é descrita como a “cobra de
fogo” em Morro da Garça, que
passa “voando”, “choviscando
lágrimas de ouro”.
Mboitatá

Tupi-guarani;
Anchieta;

Padre Cobra de fogo, coisa de fogo.
Câmara Protege as matas e queima

Cascudo, Ricardo Pieretti
Bola de fogo

aqueles que as devastam.

Informação coletada em Bola de fogo que passa com
estudo exploratório pelo som de motor.
pesquisador no presente
projeto nas localidades de
Mirantão e Visconde de
Mauá RJ; Itamonte MG.

17

A tabela foi construída com base no livro “Geografia dos Mitos Brasileiros” de Câmara Cascudo, no
trabalho de Ricardo Pieretti citado nas referências, e outras fontes informais da internet, como a
Wikipedia. Como tratamos aqui de representações populares, não foi realizado julgamento de valor
sobre a autoridade de cada fonte. Tampouco foi possível especificar a origem e cronologia de cada
nomenclatura, dado que raramente há um registro tão detalhado do folclore de cada povo.

i

Nome

Origem / Fonte

Descrição

Zelação

Minas Gerais – região do Forma da Mãe do Ouro em
São Francisco

estrela cadente ou serpente de

(CASCUDO)

fogo (que passa deixando um
rastro)

Mulher

loira Minas Gerais e outros Mulher brilhante que aparece

brilhante

estados

nas matas, entrega tesouros

(CASCUDO)

para os que não revelam sua
existência. Se o segredo for
revelado, o ouro se transforma
em cobras e mata aquele que
revelou sua origem.

Serpente de fogo

Fontes

orais,

mito Luz que passa deixando um

mboitatá

rastro no espaço.

(CASCUDO)
Lagarto de Fogo

Região de Brotas

Lagarto luminoso que salta de

(WIKIPEDIA)

cá para lá. Anuncia tesouros.

Fio; Facho de Luz; São
Pedra; Fogo Verde

Paulo

–

Augusto Diversos nomes utilizados no

Meyer

estado.

Bola em forma de Santa Catarina – Vilson Versão catarinense, se levanta
lua

Francisco de Farias

dos morros e percorre as
margens de terrenos baixos
com água.

Lagarto que chora Jaraguá do Sul – SC

Quando estoura, ao mudar-se

lágrimas de ouro

de um lugar para o outro,

(WIKIPEDIA)

transforma-se em um menino
ou menina de cabelos crespos
da cor do sol e pés pequenos.
Mãe

do

Ouro Paraná

Mulher sem cabeça que habita

Paranaense

(WIKIPEDIA)

debaixo das serras de Itupava.

Luzes Misteriosas

Ricardo Pieretti

Inúmeros

fenômenos,

incluindo “OVNIS”

ii

Nome

Origem / Fonte

Fogo-Fátuo

Fenômeno

natural

Descrição
que Luz

que

se

origina

da

ocorre em todo o mundo.

combustão de gases (fosfino)

(WIKIPEDIA)

que saem da terra. Ocorre com
frequência em cemitérios por
conta da decomposição dos
corpos,

o

que

assusta

as

pessoas.
Farol

Feu Follet

Andes

Luz que aparece onde há

(CASCUDO)

tesouros.

França, Flandres

A

(CASCUDO)

“Duendes” que passeiam pela

ronda

dos

Lutinos.

noite com suas luzes. Pregam
peças

nos

Atualmente

é

viajantes.
remetida

ao

fenômeno do fogo-fátuo.
Inlicht

Alemanha

Luz louca (tradução literal).

(CASCUDO)

Como na França, também se
remete

atualmente

ao

fenômeno do fogo-fátuo.
Yakãundys

América
Mayntzhusen

do

Sul; Pequeninos

anões

com

a

cabeça iluminada.

(CASCUDO)
Fogo dos Druidas; Romanos

Antepassados do Sant’Elmo,

Fogo

indentificados com a presença

de

Helena (CASCUDO)

(Santa Helena)

divina de Castor e Pollux (dois
irmãos

gêmeos,

rainha

Leda,

filhos
heróis

da
da

mitologia greco-romana)
Jack with a Lantern

Inglaterra

Fantasma com uma lanterna,

(CASCUDO)

que guia os viajantes aos
pântanos.

iii

Nome

Origem / Fonte

Descrição

Moine de Marais

França

Mesma descrição acima.

(CASCUDO)
Alminhas

Portugal

Almas dos meninos pagãos, ou

(CASCUDO)

alma

que

deixou

dinheiro

enterrado e não descansará
antes que alguém encontre.
Carbúnculo

/ Região Platina

Teniaguá

(CASCUDO)

Anhangá-pitã

Tupi – guarani
(CASCUDO)

Nhandutatá

Uruguai
(CASCUDO)

Néuan

Câmara Cascudo

Hinkypunk

Sudoeste da Inglaterra
(CASCUDO)

Hitodama

Folclore Japonês
(CASCUDO)

Anchimallén

Mitologia Matuche

Lagarto de cor escura, lanhado
de amarelo, tendo a cabeça
cercada
de
um
halo
resplandescente
de
luz
ofuscadora.
Significa “diabo vermelho”.
Guarda os tesouros das
profundezas das Salamancas
(cavernas).
Avestruz de fogo que, ao
sacudir as asas no cume de
uma coxilha (morro), acusa a
existência
de
tesouros
escondidos ou minas de ouro.
Grossa madeira em brasa, que
faz morrer por combustão
aquele
que
incendeia
inutilmente os campos. É uma
forma do boitatá.
Espírito malévolo que se
diverte em atrapalhar e até
causar a morte de viajantes que
passam por terras remotas pela
noite.
Quando alguém morre, sua
alma sai do corpo com uma
forma imaterial e globular,
uma esfera brilhante
Ser pequeno, que se transforma
numa esfera de fogo que emite
uma luminosidade radiante,
como se fosse uma centelha.

iv

Nome

Origem / Fonte

Descrição

Raio Globular

Fenômeno descrito pela Descarga elétrica luminosa em
forma circular, tem sua origem
física.
na atmosfera.
(WIKIPEDIA)

Fogo de Santelmo

Fenômeno

Foo Fighter

Pilotos

natural, Descarga eletroluminescente
descrito por Benjamin provocada pela ionização do ar
num forte campo elétrico
Franklin. (WIKIPEDIA)
provocado pelas descargas
elétricas. Não é a mesma coisa
que o Raio Globular.
da Fenômeno no qual uma ou
mais
esferas
luminosas
Segunda Guerra Mundial
alaranjadas eram avistadas por
pilotos,
perseguindo
ou
(WIKIPEDIA)
acompanhando seus aviões.
americanos

v

ANEXO 2
TERMO DE CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM

Este documento visa a autorização de participação na pesquisa, e a cessão de direitos de
imagem e som relacionados ao registro audiovisual de sua entrevista.
A pesquisa está sendo desenvolvida pelo pesquisador Pedro Salim Miranda, aluno de
mestrado no Programa de Pós Graduação em Psicossociologia de Comunidades e
Ecologia Social (EICOS), do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). A mesma é orientada pela professora doutora Marie Louise Trindade
Conilh de Beyssac. O estudo tem como objetivo compreender as narrativas e as
representações sociais vinculadas ao fenômeno da Luzandeja, experienciado por alguns
moradores de Morro da Garça – MG. Por meio de entrevista registrada em audiovisual,
será buscado conhecer as histórias dos casos vividos por alguns moradores do
município, assim como a relação existente dos mesmos com a região.
O objetivo do material audiovisual é servir de registro e memória do projeto de pesquisa
para análise pelo pesquisador e eventualmente servir a produção de material audiovisual
para ser apresentado em congressos científicos e festivais de cinema documentário
visando promover e divulgar a cultura popular brasileira.
Pelo presente instrumento, eu, abaixo firmado(a) e identificado(a), autorizo Pedro Salim
Miranda, CPF 073.978/376-97, tendo como residência Praia do Flamengo 72 / 1028,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, a utilizar meu nome, minha imagem e voz, captadas em
Morro da Garça na data especificada abaixo, para os fins acima descritos, assim como
estou ciente e autorizo minha participação na pesquisa acadêmica. O documentário
Luzandeja poderá ser veiculado na internet, em cinema, televisão, DVD, festivais, em
exibições públicas e/ou privadas, circuitos fechados, assim como na divulgação e/ou
publicidade do filme em qualquer meio.

Morro da Garça, ___ de _______________ de ____

___________________________________________________

Nome:
END:
Tel:
RG ou CPF:
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ANEXO 3
IMAGENS DA MÃE DO OURO
Imagens retiradas da internet (google.images) sobre o nome “mãe do ouro”:
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