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RESUMO

A dissertação teve como objeto de pesquisa a análise de processos educativos imersos nos
saberes e fazeres da feitura dos tapetes de serragens que ornamentam a via da procissão da
festa de Corpus Christi. Um trecho da Rua Dom Pedro II, em diálogo com um segmento
comercial, ao final da Rua Comendador Viana, em Sabará/MG, foram os locais privilegiados
para a realização da pesquisa, onde possibilidades educativas fizeram-se presentes nas
relações intergeracionais, nos gestos e em diferentes composições e desenhos que delineiam,
com cores, a perpetuação - sempre renovada - dessa prática cultural e religiosa. A
investigação partiu da hipótese de que as relações de sociabilidade estabelecidas entre os
moradores da rua e demais fiéis, durante feitura dos tapetes, instauram situações transmissão
de saberes e fazeres, reforçam valores identitários e laços de pertencimento, fazendo dos
tapetes um patrimônio cultural imaterial da cidade. Para a apreensão da dimensão educativa
presente nos momentos de feitura dos tapetes em festa de Corpus Christi, vali-me de
referenciais socioantropológicos e da sociologia da educação, em diálogo com os dados
apreendidos numa perspectiva etnográfica. Para a captura dos dados realizei horas de
observação participante, entrevistas semiestruturadas, registros fotográficos e notas em diários
de campo. A análise realizada permitiu-me elaborar reflexões sobre o processo de transmissão
de saberes e fazeres por meio da confecção dos tapetes da festa de Corpus Christi; apreender
dinamismos presentes na referida tradição e, por fim, tornar visível a maneira como os
sujeitos que participam deste momento da festividade se apropriam da rua e dos espaços
urbanos, compondo formas outras de educação.

PALAVRAS-CHAVE: festa e patrimônio cultural; festa e educação intergeracional;
educação das sensibilidades.

ABSTRACT

This research had as objective identify and understand the educational processes involved in
the knowledge and making of sawdust carpets that ornate the path of corpus Christi
procession party. It is listed in the assumption that the educational processes are present in the
cross-generations sociability situations, that occur during and at the period of that precedes
the event. For the purpose of this research were chosen, as occurrence observation places of
such educational possibilities, the interval of Rua Dom Pedro II connected with a commercial
segment, to the end of Rua Comendador Viana in Sabará, Minas Gerais. Trough gestures, of
different compositions and drawings that limit, with colors, the always renewed perpetuation
of this religious and cultural practice. For the consummation of this research were made
participants observations along with photographic record and field diary notes, in an
ethnographic perspective. Besides these procedures, interviews were made with residents
responsible for perpetuating this tradition, with the Priest of Nossa Senhora do Rosário parish
and with the young people participating in the manufactory of the carpets. The data analysis
collected in the years of 2014, 2015 and 2016, dialoguing with the knowledge derived from
socio-anthropological approach, historic, patrimonial and educational aspects of the
celebration, made possible to show that in the sociability relationship established between the
residents and other participants, during the celebration and the manufacturing of the carpets
on the city streets, established educational situations in which there were knowledge
transmission, doings values and sensibilities about the manufacturing of the carpets,
bestowing local immaterial cultural patrimony to them, strengthening identity values and
belonging connections.

KEYWORDS: celebration and cultural patrimony; celebration and cross-generational
education; sensibility education.
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INTRODUÇÃO

Na presente pesquisa, pretendo, por meio de registros fotográficos, escritos e orais, dar a
compreender algumas experiências na ornamentação para uma festa. Para capturar essas
experiências, valho-me da etnografia que se funda nas perspectivas da alteridade, conceito que
Nicola Abbagnano (1998, p.34-35) define como “Ser outro, colocar-se ou constituir-se como
outro”, enfatizando também, a equivalência de reconhecê-lo. Criado em Sabará, vesti-me de
um forasteiro para entender as dimensões educativas presentes na ornamentação da festa de
Corpus Christi. De maneira mais pontual, pergunto como, e, por que pessoas e grupos de
gerações diferentes fazem, com a expressão de suas mãos e de seus gestos religiosos ou leigos,
um tapete colorido para “Deus passar”. E, ainda, como saberes e fazeres contidos na feitura dos
tapetes se transmitem de uma geração a outra. Assim se coloca meu objeto de investigação.
Sobre a sua origem e processo de formulação, narrarei mais adiante, pois antes é importante
dizer que percebi a festa de Corpus Christi como um ciclo em aberto, ritmado pelas
experiências [e obrigações] sociais, pelas passagens do tempo e das gerações, pela
dinamicidade mesma da tradição. Dessa forma, a festa se repete e se recria, por novos olhares,
através de novos intérpretes, constituindo-se em momentos de educação e aprendizagens.
Retorno agora ao início de minhas inquietações para apresentar os encontros que me
trouxeram para este estudo, levando-me à formulação de hipóteses e à geração da pergunta de
pesquisa, às escolhas teóricas – conceitos e aos procedimentos da pesquisa.
A construção do percurso investigativo desta dissertação parte de uma pesquisa
anterior de abordagem antropológica, iniciada na Semana Santa de 2011, em Ouro
Branco/MG, enquanto fazia, para obtenção de novo título, minha segunda graduação na
Universidade do Estado de Minas Gerais - Escola Guignard, cursando Licenciatura em
Educação Artística. Nesse momento, tive a oportunidade, ao estudar a disciplina Folclore, sob
a regência da docente Juliana Aparecida Garcia Correa1, de produzir um pequeno trabalho que
se tornou um pré-projeto em antropologia da arte. “Tapetes Sagrados: Perecíveis serragens
em cor” foi seu título. Naquele trabalho procurei perceber e investigar os tapetes de serragens
compostos na Semana Santa ourobranquense, identificando sua dinâmica de formação e
elaboração e os valores sociais que o cercavam. Busquei compreender como a construção
1

Doutoranda e Mestra em Antropologia Social pela UFMG - é bailarina - antropóloga e arte-educadora,
desenvolve pesquisas junto aos grupos de Congado, em Minas Gerais.
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estética e leiga dos tapetes de serragens explicaria elementos identitários da comunidade
criadora desse objeto. Para essa pesquisa, vali-me, principalmente, dos aportes de Marcel
Mauss (1974, 2003) sobre o Fato Social Total, sendo o tapete percebido como mediador entre
a festa e o rito de seu uso, identificados no encontro do material e do imaterial, como
participantes da construção cultural e identitária de moradores de Ouro Branco.

Figura 01 – Semana Santa em Ouro Branco. Fonte:
autoral – 2011. Preparativos para procissão de
Domingo de Ramos.

Nesse estudo de natureza antropológica, fiz uso, também, das contribuições teóricas de
Vincent Crapanzano (2005), Clifford Geertz (1997), Marcel Mauss (1974, 1981, 2003, 2005),
Arjun Appadurai (2008) e Léa Pérez (2002, 2011, 2012), dentre outros. Do ponto de vista
empírico, foram coletados dados em pesquisa de campo sobre essa manifestação popularreligiosa, centrando meu foco na observação da construção do tapete da festividade local.
Essas informações, alcançadas por meio da observação participante, foram relacionadas aos
relatos obtidos em entrevistas com moradores locais. O objetivo central dessa minha pesquisa
foi o de interpretar a constituição da cultura popular-religiosa do povo ourobranquense,
compreendida entre a fé da liturgia ritual e a expressão artística do que apelidei de Tapete
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Sagrado. Pude, nessa pesquisa, perceber a fragilidade do tapete, que é destruído no caminhar
da procissão, problematizando também a temática do sacrifício e daquilo que é perecível na
arte.
Após a apresentação de um trabalho relativo a essa pesquisa em um seminário da
disciplina Folclore, na Escola Guignard (UEMG), participei do “III Colóquio sobre Festas e
Socialidades”, no simpósio temático “A festa, pensamento de Jean Duvignaud (1983) e outros
estudiosos relacionados ao problema estudado” realizado na FAFICH - UFMG em setembro
de 2011, onde privilegiei a temática da festa para a leitura dos tapetes de serragens na Semana
Santa de Ouro Branco. Durante e após a apresentação do meu trabalho tive oportunidade de
debater e conversar com diversos docentes da mesma instituição que me estimularam a
prosseguir meus estudos no âmbito de um mestrado.
No Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Educação, FaE/UEMG, na linha de
pesquisa I – Culturas, Memórias e Linguagens em Processos Educativos, retomei os tapetes
como objeto de estudo, mas em outro contexto e com novo foco: a festa católica do Corpus
Christi, na cidade de Sabará/MG.
Vinculei-me à presente instituição em 2014, como pesquisador voluntário do grupo –
“Polis & Mnemosine: Educação, Memória e Culturas” - (FAE/UEMG), atuando nas
Pesquisas: “Educar pela cidade: Patrimônio Cultural e Ambiental” e “Memória e História
Local: A potência educativa dos inventários de referências culturais”, vinculação à qual
continuo em curso como estudante. Nesse engajamento e com novas leituras do campo
educacional, sobretudo da relação cultura e patrimônio, cidade e educação das sensibilidades,
passei a me interessar pelos processos educativos presentes na confecção dos tapetes da festa
de Corpus Christi, formulando a hipótese de que esses processos estariam presentes na
transmissão intergeracional.
Concomitantemente aos meus estudos no mestrado, continuei, desde meu ingresso no
programa de pós-graduação, a fazer registros exploratórios dessa festa, dando sequência ao
que já vinha fazendo por interesse próprio e que culminou no meu projeto e pesquisa de
mestrado acadêmico.
No cenário da referida festa, tenho observado por três anos que a dimensão material e
simbólica nessa prática religiosa e cultural reconstrói-se, anualmente, apresentando diferentes
expressões de pertencimento e novos alcances estéticos. O tapete ganha materiais diversos e
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sua feitura é dinamizada pelas novas gerações, que participam juntamente com os antigos
tapeceiros.
A abordagem teórica e conceitual desta pesquisa e a relação entre ela e os dados
coletados conduziu-me, num movimento de vai e volta, fazendo com que a revisão
bibliográfica também se realizasse no decorrer da pesquisa. Nessas revisões investi na busca
de apoio teórico-conceitual para proposta da transmissão e apropriação cultural, sob uma
perspectiva educacional, sendo que poucos estudos foram encontrados. Dentre esses
destacam-se contribuições da leitura do texto de Kimi Tomizaki (2010), que apresenta e
discute o conceito de geração e a importância das relações intergeracionais na constituição
desse mesmo conceito, apoiando-se, sobretudo, no trabalho de Karl Mannheim.
Foi também necessária uma revisão bibliográfica a respeito das festas; dos tapetes na
festa de Corpus Christi, da relação entre festa na rua, educação das sensibilidades e o aspecto
intergeracional, para dar conta de analisar as descobertas relativas à minha questão de
pesquisa. O conceito de festa que tomei como base é o de Rita Amaral (1998, 2012) que
detém um olhar singular para a festa brasileira, em que explora o conceito e diferenciação
entre: festa - festejo - festivais e festividades, somada às referências de Léa Pérez (2002, 2011,
2012), Jean Duvignaud (1977,1983), Vânia Noronha Alves (2009) e Jadir Pessoa (2008). Essa
ampliação foi necessária para empreender análises e diferenciações do material recolhido por
meio de diferentes fontes.
Nessa revisão, atentei-me igualmente para a importância do entendimento da festa
enquanto experiência educativa. Jadir Pessoa (2008), a esse respeito, chama a atenção para as
condições de aprendizagem que se promovem fora do âmbito escolar, possibilitando um modo
diferenciado de se promover a continuidade de grupos, tradições e crenças que estabelecem e
fortalecem a importância de ler as festas, para se (re) aprender nelas e com elas.
Dessa maneira, a presente pesquisa foi tomando contornos mais claros, recebendo
contribuições muito importantes na qualificação, que me levaram a aprofundar determinados
aspectos, sobretudo contextuais, que ofereceram maior clareza no estabelecimento dos
objetivos da pesquisa, assim formulados:

-Observar os processos educativos imersos nos saberes e fazeres presentes na tradição.
- Interpretar a dinâmica de transmissão da tradição da feitura dos tapetes de serragens
que ornamentam a via da procissão.
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- Capturar as possibilidades educativas presentes nas relações intergeracionais.

A Rua Dom Pedro II, no centro histórico de Sabará, dentre as demais, foi escolhida
como local/recorte da pesquisa por ser a única rua “tombada” por seu conjunto arquitetônico,
sendo também, possivelmente, a mais tradicional e mais completa em sua ornamentação; por
fim, a que conserva pouca alteração de materiais na decoração dos seus tapetes. Através deste
recorte, busco expor os detalhes partilhados pelas memórias dos sujeitos envolvidos na
produção deles, influenciados pelo lugar e pelas relações e experiências que acontecem neste
tempo festivo.
Mesmo que o objeto central de minha investigação se referisse ao processo de
confecção do tapete por pessoas ou grupos intergeracionais, meu olhar não se deteve apenas
ao momento de sua elaboração sobre a Rua D. Pedro II. Por meio da observação participante2,
busquei, também, descrever as atuações dos sujeitos antes da feitura dos tapetes. Portanto,
maior centralidade foi dada, na presente pesquisa, no processo de feitura do tapete, não no
produto final. Mesmo tendo feito algumas análises sobre a estética final da produção, as
práticas realizadas, num dia, a cada ano, em ruas da cidade, foram o foco dessa procura. Em
observações realizadas através de caminhadas, fui ao encontro da cidade, para compreender
seus textos por meio dos trajetos desenhados pelos tapetes, com o intuito de apreender as
sensibilidades expressas pelos sujeitos em seu cotidiano, próximo ao período da festa e no
momento da feitura das ornamentações.
A observação participante foi escolhida por interligar não apenas minha necessidade
de entendimento diante das circunstâncias, mas, igualmente por propiciar a experiência direta,
que
[...] é o melhor teste de verificação da ocorrência de um determinado assunto. O
observador pode recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como
complemento no processo de compreensão e interpretação do fenômeno estudado. A
observação permite também que o observador chegue mais perto da perspectiva dos
sujeitos e se revela de extrema utilidade na descoberta de aspectos novos de um
problema. Por último, a observação permite a coleta de dados em situações em que é
impossível estabelecer outras formas de levantamento ou outras formas de
comunicação. (LUDKE, ANDRÉ,1986, p.45)

2

Conforme Carlos N. Fino (2003), essa prática se estabelece através da descrição de uma cultura específica, na
sua prática e lugar de atuação, buscando-se a interpretação do cotidiano dos sujeitos pesquisados por um dado
período de tempo. Portanto, a presente pesquisa de abordagem qualitativa em ciências sociais empregou a
observação participante de cunho etnográfico, assumindo assim uma perspectiva socioantropológica no intuito
de apresentar algumas contribuições pertinentes ao educar pelas ruas da cidade.
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Para tal, foi necessário o uso de métodos que conseguissem dialogar e ilustrar, com
detalhes, o que pôde ser contemplado, ou seja, o campo sensível e subjetivo em que os sujeitos
elaboradores desse ornamento se apropriam e transmitem sua tradição: seus conhecimentos e
técnicas por meio de suas narrativas orais, gestuais e visuais.
Para registros das observações foram utilizados diários de campo, já que a pesquisa
etnográfica em ciências sociais utiliza a captação de dados derivados de observações como
registros para análise. O diário de campo, como um dos procedimentos metodológicos
adotados na pesquisa, suscitou o recolhimento de informações originadas de experiências
vividas, de olhares, materiais, técnicas e processos gestuais. Pois a evidência

[...] de um diário de campo, que seja erigido em dogma ou transformado em rotina,
recobre, na realidade, um conjunto complexo de práticas de escrita, cujas funções
e status são múltiplos, podendo as folhas de escrita que se sobrepõem ter destinos
diversos. (WEBER, 2009, p.1)

Florence Weber (2009) relata os diários de campo não apenas como blocos de
anotações sobre observações do acaso, mas como método disciplinante em que o pesquisador
etnógrafo precisa apreender no desenrolar cronológico dos fatos. Assim, foi necessária, ao
final da coleta e escrita, uma edição capaz de traduzir o necessário ao recorte da pesquisa.
Nesse âmbito, minha pretensão com os dados colhidos foi o de articular por meio das
investigações e anotações - o íntimo - o sensível e o censurável (WEBER, 2009, p.4).
Por intermédio de fotografias3 realizei registros da produção dos desenhos e dos
materiais utilizados na ornamentação e pude perceber, dentre outros aspectos, as diferenças
das sensibilidades presentes entre as gerações.
A primeira e constante função da fotografia é o registro. Por meio da fotografia podese documentar, informar, narrar o ocorrido, evidenciando o que esteve e o que não esteve
presente num dado momento e local. Para a antropologia, o advento da fotografia inaugurou
um instrumento valioso de registro visual das linguagens simbólicas presentes nos costumes,
modos de vida cotidiano, nas práticas culturais, dentre outros objetos. O testemunho visual
irrompe com menor sombra as dúvidas geradas na captura de dados e ilustra a escrita para

3

Com cerca de três anos de capturas fotográficas e anotações em diários de campo, estabeleci observações e
registros da referida celebração, durante as respectivas datas: 19/06/2014 - 04/06/2015 - 26/05/2016. Vale
salientar que as fotografias foram utilizadas como fontes de dados, sendo apresentadas no corpo do texto, como
complemento e parte deste. E que a apresentação metodológica do uso das fotos se situa ao capítulo 3, tanto
quanto a própria análise de desenhos e narrativas visuais presentes nos tapetes registrados.
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com ela reunir à narrativa daquilo que foi notado. De acordo com o pesquisador Boris Kossoy
(1989), em sua obra Fotografia e História, vale lembrar que a fotografia não reacende
/reconstitui o passado, mas apenas lhe confere meios de se informar sobre ele.
Apoiando-me em referenciais socioantropológicos, coletei dados também por meio de
entrevistas semiestruturadas (com gravação direta). Foram entrevistados cinco sujeitos. Dessa
maneira, fui ao encontro de pessoas que, generosamente, acolheram-me em suas casas e
ofício, duas moradoras dessa rua, totalmente envolvidas na feitura dos tapetes e mestras dessa
tradição, Magda Maria Rossi e Mônica Dolabela Irrthum4. Da mesma forma, escutei duas
jovens tapeceiras que acompanham, anualmente, o momento da construção do tapete, como
também escutei o carismático e solícito Padre Rogério Messias dos Santos, que presidiu a
celebração durante os três anos de registros, para estabelecer com eles a dimensão de uma
cultura viva. Posteriormente, entrevistei Eduardo Ribeiro, para compreender as diferenciações
na estética final do tapete, que se apresentava inovadora em suas imagens visuais.
Minha atuação inicial se pautou na apresentação da proposta de pesquisa aos sujeitos
participantes, para efetuar entendimentos acerca das intenções da pesquisa e do que seria
necessário para sua efetivação. Num roteiro previamente elaborado, a entrevista
semiestruturada foi aplicada aos sujeitos escolhidos, evitando questões avaliativas,
hipotéticas, de consequência ou mesmo categóricas. Comecei

[...] partindo do pressuposto de que uma boa entrevista começa com a formulação de
perguntas básicas, que deverão atingir o objetivo de pesquisa, é possível fazer uma
análise do roteiro para identificar a sua adequação em termos de linguagem,
estrutura e sequência das perguntas no roteiro. (MANZINI, 2015, p.3).

Esclareço a seguir alguns dos questionamentos utilizados no roteiro da entrevista. No
entanto, nos capítulos seguintes, apresentá-las-ei com mais detalhes (em conformidade às
exigências de pesquisa), no sentido de apreender dos sujeitos suas vivências e
posicionamentos. Por meio dessa apreensão, alguns dados foram cruzados para possíveis
apreciações e reflexões sobre questões intergeracionais. As perguntas foram direcionadas e
sequenciadas por tópicos na perspectiva de indagar, inicialmente, assuntos e posições
pessoais, “internos” aos sujeitos, continuando com o parecer pessoal do sujeito entrevistado
sobre a dita prática cultural-religiosa, em seus processos, formas de transmissão, apropriação
4

Cartas-convite foram enviadas aos sujeitos escolhidos, devido a sua longa participação na produção dos tapetes
do Corpus Christi, para que fossem entrevistados e reportassem suas experiências sensíveis da tradição e suas
memórias das celebrações.
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e adaptação. Enfim, as perguntas remeteram os sujeitos aos seus posicionamentos sobre
valores e referências diante da tradição e suas mudanças. Narrativas que representam a
memória em seus percalços, para erigir um tempo já passado, em que a

[...] felicidade de que me recordo vem mesclada a outra, que é a de possui-la na
lembrança. Já não me é possível separar as duas. É como se fosse um presente do
instante, o fato de que tal dádiva não apenas me é concedida, senão que, além disso,
sei que nunca mais a perderei, mesmo que seja de décadas o tempo entre um e outro
momento de evocação. (BENJAMIN apud VAZ; MOMM, 2012, p.151)

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos. O capítulo 1 “Sabará: cidade em
festa e em perspectiva religiosa” apresenta os delineamentos históricos da cidade de Sabará,
tanto quanto da festa do Corpus Christi, esclarecendo a respeito da religiosidade, da data do
evento na qual o contexto do Corpus Christi se estabelece, e os elementos que compõem o
tapete que ornamenta essa celebração. No capítulo 2 “Dom Pedro II, uma rua em festa”
descrevo a cidade em sua poética, na possibilidade de apreendê-la (e apresentá-la) como uma
cidade em devir. Pela pesquisa participante apresento, através de notas etnográficas, as
mudanças ocorridas na/e pela festa e a feitura mesma do tapete. Analiso as atuações dos
sujeitos, antes e durante a feitura dos tapetes, tendo por foco as relações intergeracionais e as
ações educativas. Em “Cultura, patrimônio e educação”, capítulo 3, exponho, através de
reflexões e análises sobre o processo de transmissão e apropriação dos saberes presentes na
confecção dos tapetes de serragens, as possibilidades de observá-lo como um patrimônio
cultural imaterial. E, no âmbito de processos educativos, exploro suas possíveis relações de
reminiscência e ressonância. No Capítulo 4, “Sensibilidades no tempo: representações,
leituras e narrativas visuais”, estabeleço diálogos entre as sensibilidades, a história e a
memória, esclareço sobre algumas modificações e leituras simbólicas dos desenhos utilizados
no meu percurso etnográfico.
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Fotografia 02 - Por ladeiras e montanhas, Sabará. Fonte: autoral – 2015. Vista da sacada de
uma das casas de estilo colonial, da Rua do Carmo.
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1 SABARÁ: CIDADE EM FESTA E EM PERSPECTIVA RELIGIOSA

Sabará
A dois passos da cidade importante
a cidadezinha está calada, entrevada.
(Atrás daquele morro, com vergonha do trem.)
Só as igrejas
só as torres pontudas das igrejas
não brincam de esconder.
O Rio das Velhas lambe as casas velhas,
casas encardidas onde há velhas nas janelas.
- Carlos Drummond de Andrade -

Nos arredores da metrópole mineira, esconde-se uma cidade barroca: Sabará. Ladeada
por três rios pertencentes à bacia do São Francisco: Rio Sabará, Rio das Velhas e o Ribeirão
Arrudas, que conecta as duas cidades. A cidade cujo nome é uma abreviação da palavra tupi
tesáberabusu que significa5 “grandes olhos brilhantes” foi, há pouco mais de trezentos anos,
um arraial de bandeirantes. No século XVIII, mais precisamente em 1711, Antônio de
Albuquerque chegava à Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará, dois anos após
o fim da Guerra dos Emboabas (1707-1709)6.
Com o passar dos anos, a Vila Real de N.S. da Conceição do Sabará se ampliou,
principalmente devido à mineração aurífera, que proporcionou um expressivo crescimento
econômico, urbano e cultural, tornando-se, assim, uma importante cidade do período colonial.
Nesse processo, igrejas foram erguidas e as irmandades religiosas se implantaram. Com o
esgotamento do ouro, as minas mantiveram-se em operações subterrâneas, dando lugar à
extração de ferro com as mineradoras multinacionais. Em 12 de dezembro de 1897, a então
capital de Minas Gerais - Belo Horizonte, é fundada mediante os levantamentos e plantas do
5

O nome Sabará tem várias interpretações, algumas delas são corruptelas do tupi-guarani sabaá que significam:
enseada; meandros; ou “curva de rio”, e, de Itaberabuçu, que significa montanha brilhante, em alusão as suas
Serras.
6
A Guerra dos Emboabas foi um conflito armado entre portugueses, imigrantes de algumas regiões brasileiras e
paulistas (os bandeirantes), por conta da exploração das minas de ouro em Minas Gerais. De um lado, estava
Borga Gato no comando dos bandeirantes paulistas, que queriam o controle das minas, na alegação de tê-las
encontrado. Do outro, na liderança dos emboabas, estava Manuel Nunes Viana que derrotou os paulistas e a
mando da coroa portuguesa criou a Capitania de São Paulo. Com a expulsão dos bandeirantes, a Coroa deteve o
controle da exploração de ouro na região e os bandeirantes, por sua vez, buscaram na atual região do centrooeste (Goiás e Mato Grosso) novas minas para extração. O apelido emboabas dado aos forasteiros pelos paulistas
vem do Tupi “pássaro de pés emplumados”, uma analogia ao uso de botas pelos portugueses.
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engenheiro e urbanista Aarão Reis. Entretanto, três anos antes de sua elevação à categoria de
município e capital, ela foi desmembrada do município de Sabará.
Grande parte da memória de Sabará foi sendo conservada em sua paisagem cultural e
edificada, como também apresentada nas práticas religiosas e de sociabilidade tradicionais,
através de seus patrimônios materiais7e imateriais8. A partir de 1938, diversos bens
patrimoniais em seu centro histórico (e em demais localidades), foram tombados pelo IPHAN
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Cristina Reis Figueira e Lílian Lisboa Miranda (2012) explicam que ambos os bens
têm seus valores culturais declarados oficialmente pelo IPHAN, por meio do Livro do
Tombo e do Livro de Registro de Bens Imateriais. Os bens materiais são separados em quatro
formas de bens, de natureza cultural, que são: Livro de Tombo Histórico; Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico; das Belas Artes; e das Artes Aplicadas. Os bens tidos como
intangíveis são divididos em quatro livros distintos: Livro de Registro dos Saberes; Livro de
Registro das Formas de Expressão; Livro de Registro de Lugares; Livro de Registro das
Celebrações (FIGUEIRA; MIRANDA, 2012, p. 38-39).
É importante ressaltar que a partir do decreto municipal nº 410/2002, que instituiu
formas de registro de bens culturais de natureza imaterial, ou intangível, vários registros
patrimoniais foram efetuados em Sabará, sendo esses: Formas de Expressão do Congado em
Sabará

(13/05/2015); Celebração

Sabará (13/05/2015); Celebração
regionais (13/05/2015); Modos
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Ravena (08/04/2015). Entretanto, dentre as manifestações religiosas - sobretudo católicas o Corpus Christi e seus tapetes não detêm registro patrimonial, mesmo tendo relevância
histórica e identitária para a cidade de Sabará9.
Para apreender memórias, interações sociais e sensibilidades que se entretecem na
celebração do Corpus Christi, investiguei a respeito da história da cidade10 e essa festa
7

Imóveis e móveis.
Costumes, festas, festejos, crendices, fazeres, saberes, danças, cantorias, ideias, tradições orais, etc.
9
Os registros estão dispostos, no site da Prefeitura de Sabará (vide: "documentações da secretaria de cultura").
Disponível
em: <http://www.sabara.mg.gov.br/portal/index.php/2015-08-17-18-16-29/documentacoes-dasecretaria-de-cultura>. Acesso em: 04 de set. de 2016.
10
Muitos autores estudaram e escreveram sobre as antigas cidades coloniais, entretanto Sabará teve sua história
apenas citada ou brevemente comentada em diversas obras. Essas produções revelam, em sua maior parte:
historiografias da procura por ouro na região (Waldemar de Almeida Barbosa, 1995); a religiosidade e influência
católica (Caio César Boschi, 1986) o bandeirantismo; a sociedade colonial escravista (Kathleen Joan Higgins,
1987; Stuart B. Schwartz, 1988; Eduardo França Paiva, 1995); o estilo barroco (Affonso Ávila, 1976; Adalgisa
8
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religiosa ao longo do tempo e em diferentes sociedades. Compreendi, logo de início, que
caminhar em Sabará é desvendar a cidade entre seus muros e ruas, chafarizes e praças,
casarões e janelões. Nos seus quintais há jabuticabais. No alto, acima dos telhados, veem-se
outros telhados - sempre acima - numa subida em que os olhos caminham até encontrar sinos,
cruzes, montanhas e o céu azul. De tal modo, busquei sensibilizar meu olhar, como um leitor
ao ler pequenas letras, para observar Sabará como um texto. Pois “o olhar percorre as ruas
como se fossem páginas escritas: a cidade diz tudo o que você deve pensar, faz você repetir o
discurso e enquanto você acredita estar visitando [...], não faz nada além de registrar os nomes
com os quais ela define a si própria e todas as suas partes” (CALVINO, 1979, p.9).

1.1 A religiosidade e seu desenho na cidade
No que tange à religiosidade, estima-se que 70.156 (censo 2010), dos 135.196
habitantes seguem a religião católica apostólica romana.11 Este quadro ilustra a reminiscência
de práticas e o domínio religioso do período colonial e serve como base para analises na
prática cultural investigada.

SABARÁ/MG – IBGE (2016)
POPULAÇÃO (2010)
129.269
POPULAÇÃO ESTIMADA (2016) 135.196
ÁREA (2015)
302,419 Km²
Tabela 01 - Sabará - 2016. Fonte: IBGE.

Arantes Campos, 1998); narrativas e crônicas de viajantes (Auguste de Saint-Hilaire, 1974; Hermann Burmeiter,
1980), e as memórias de seus moradores (Maria de Lourdes Guerra Machado, 1999; Zoroastro Viana Passos,
1940), dentre outros. Dentre os autores citados, creio que somente Zoroastro Viana Passos tenha feito um esforço
de sistematizar a história dessa cidade.
11
IBGE
–
Dados
de
Sabará/MG
–
disponíveis
em:
<
http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?lang=_EN&codmun=315670&search=minasgerais|sabara|inphographics:-general-data-about-the-municipality>. Acesso em: 11 de out. de 2016.
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SABARÁ/MG – IBGE (2013)
POPULAÇÃO (2010)
129.269
POPULAÇÃO ESTIMADA (2016) 135.196
ÁREA (2015)
302,419 Km²

Mapa 01 – O trajeto da procissão. Fonte: autoral – 2017. Esboço para análise da extensão do tapete/procissão.
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O trajeto do tapete é o da procissão, ou poderia dizer que o percurso da procissão é o
trajeto do tapete. Enfim, ambos se inscrevem no mesmo lugar e delimitam uma extensão do
poder católico. Sua composição se inicia na Praça Melo Viana, localizada no centro da cidade,
onde encontramos inacabada a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, local sede do
início da celebração e procissão. Desse local, os tapetes coloridos enfeitam as ruas num trajeto
bem delimitado: a procissão desce a Rua Dom Pedro II, vira à esquerda na Rua Comendador
Viana (antiga Rua do Fogo), depois à direita na Rua do Carmo, segue pela Rua Marquês de
Sapucaí e nessa direção até a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição (Praça Getúlio
Vargas). Ao todo são dois quilômetros12de percurso parcialmente ornamentados com os
tapetes.

Fotografia 03 – Abaixo da Rua Direita. Fonte: autoral – 2014. Foto dos
tapetes próximos à esquina da Rua Comendador Viana. Vê-se a hóstia, o
cálice e as uvas no tapete que sobe rua acima.
12

Referenciais de distância analisados no site de busca por satélite, Google Maps. Disponível em:
https://www.google.com.br/maps/@-19.8895994,-43.8072336,16z. Acesso em: 07 de nov. 2015.
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1.2 A Rua Dom Pedro II

Como mencionado na introdução, para fins desta pesquisa, houve um recorte na
extensão do tapete. Selecionado o trecho compreendido pela Rua Dom Pedro II13, tombada
pelo IPHAN, em janeiro de 1965 (processo, nº 485).
O restante das ruas foi utilizado apenas para comparação entre seus tapetes,
principalmente em trechos não tradicionais em que se utilizam, atualmente, referências não
religiosas com uso de materiais diversos, e/ou, por não manter uma continuidade na
ornamentação de suas vias, devido à presença de estabelecimentos comerciais e instalações
afins.
A Rua Dom Pedro II se inicia na final da Praça Melo Viana e termina quase às
margens do Rio Sabará. Entre seus solares e casarios encontramos o Teatro Municipal (Casa
de Ópera – 1819); a Casa Azul (ao nº 215); o Solar do Padre Corrêa (o Paço Municipal); o
Solar de Dona Sofia (ao nº 72) e diversas casas coloniais. No trecho inicial da rua, “[...] até as
esquinas da Rua Comendador Viana e da República, verifica-se conjunto de casas, em
alvenaria de adobe com beiradas em cimalha de madeira, vãos emoldurados com vergas
alteadas e sobrevergas trabalhadas com janelas tipo guilhotina”14.
Ao caminhar pelas ruas de Sabará, com os sentidos em alerta, é possível perceber as
marcas de um passado, as “cidades invisíveis” (CALVINO, 1979), que, no dia da festa do
Corpus Christi, parecem sair de sua invisibilidade, ao serem recriados ritos, cultos, cortejos.
Essa apreensão foi sendo lentamente construída ao observar, na noite que antecedia a
celebração, aquele mesmo lugar - a Rua Dom Pedro II - na efervescência crescente do
processo de composição dessa festa, o que remete ao que diz Lana Mara de Castro Siman
(2013) a respeito da leitura das cidades na perspectiva da história cultural e das sensibilidades:
[...] ler a cidade no presente, na sua relação com o passado e o futuro, requer o
desenvolvimento das sensibilidades auditivas, visuais, táteis (e por que não
olfativas?); requer a observação das minúcias, [...] pelas camadas do tempo que se
declaram e se indiciam na sua materialidade e simbologia (SIMAN, 2013, p.47).

13

Rua Dom Pedro II: conjunto arquitetônico e urbanístico (Sabará, MG). Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1427. Acesso em: 05 de nov. 2015.
14
Idem. Acesso em: 29 de jul. 2016.
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Dessa forma em um andar vagaroso e uma leitura com os “óculos de ver de longe, de
perto e à meia distância”, pode-se perceber como memórias foram materializadas construindo
palcos para apresentar aos espectadores e aos atores do presente, em suas diversas formas,
seus registros e escolhas diante do passado e da memória.
Le Goff (1990), dentre outras ideias sobre a memória, chama a atenção para o fato de
que em um mesmo tempo cronológico coabitam diversas memórias, o que faz com que elas se
ressignifiquem. Le Goff esclarece que as expressões artísticas, celebrações, ritos e lugares,
enfatizam os limites da memória, de sua permanência e esquecimento. Desse modo, a
memória pode ser utilizada como meio simbólico para promover reflexões, e, por exemplo,
transformar espaços em pontos de controle, no domínio do “recordar-esquecer” dum certo
lugar, ou evento. Dessa maneira, ela é capaz de provocar questionamentos, como as
significações dos patrimônios, ou, mesmo, nos interrogar sobre os sentidos educativos de
determinadas datas, bem como seu desaparecimento numa narrativa histórica. Assim:
Pesquisa, salvamento, exaltação da memória coletiva não mais nos acontecimentos,
mas ao longo do tempo, busca dessa memória menos nos textos do que nas palavras,
nas imagens, nos gestos, nos ritos e nas festas; é uma conversão do olhar histórico.
Conversão partilhada pelo grande público, obcecado pelo medo de uma memória, de
uma amnésia coletiva, que se exprime desajeitadamente na moda retrô, explorada,
sem vergonha, pelos mercadores de memória, desde que a memória se tornou um
dos objetos da sociedade de consumo que se vendem bem (LE GOFF, 1990, p. 472).

1.3 Sobre flores

“Bem antigamente usávamos flores [...].”
- Magda Rossi -

A prática de enfeitar as ruas e acessos viários para receber o sagrado manifesto
remonta ao uso de oferendas ao divino e na representação do drama social. Os antigos tapetes
eram ornamentações de cunho popular, realizadas como meio expressivo de crenças religiosas
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na Europa. Em períodos medievais tal prática contextualizava relações diretas entre a dádiva15
(MAUSS, 2003) e a retribuição, estabelecendo influências no uso de calendários agrícolas
para a manutenção e prática dessas tradições.
Nesse contexto, a dimensão religiosa também estava intrinsecamente relacionada com
a vida agrária. Unido à manutenção dos alimentos e da vida social (cultura de subsistência), os
mitos estabeleciam-se no seio do paganismo europeu. Celebrações nas formas de festivais,
festejos, festas e ritos cíclicos, homenageavam a abundância da vida e o respeito pela morte.
Na obra o Ramo de Ouro16, James Frazer (1982, p. 337) analisa práticas semelhantes,
descritas no capítulo 5 “Os Espíritos dos grãos”. Nesse capítulo, ele afirma que a presença
das práticas pagãs nos festivais da colheita, dos grãos e primaveris era ligada à fertilidade e à
morte.
Estudos sobre os processos históricos e culturais de antigas práticas, ritos, e de
procissões pagãs, anteriores à chegada do cristianismo em terras nórdicas, apontam que
tapetes de flores e grãos eram produzidos como parte de seus cultos, da mesma forma que
algumas honrarias eram efetuadas para as divindades germânicas17. Através dessas análises
compreende-se que uma representação simbólica era estabelecida nas relações de devoção e
retribuição. Nelas, agrados, presentes e doações constituíam ligações com o divino e
asseguravam a fertilidade e a segurança (entre outras), mediante as trocas, dádivas e oferendas
para o sagrado. O mesmo procedimento que pode ser observado nas religiões afro-brasileiras
com a oferta de alimento, ou comida ritual, como: o Abará e o Ebô18 (por exemplo). Tanto
quanto as cantigas, rezas, danças e outros costumes realizados como oferta aos seus deuses, os
Orixás.
Numa entrevista realizada com o Pároco Rogério Messias dos Santos, fica evidente a
presença desse “contrato religioso” que, como os conceitos da retribuição, “[...] da redenção,
do castigo, da dádiva, da abnegação, das ideias relativas à alma e à imortalidade [...] são ainda
a base da moral comum” (HUBERT; MAUSS, 1981, 307).
15

Prestar serviços, num contexto antigo e “primitivo”, faz direta alusão ao conceito da dádiva - presentear –
ofertar, oferendar. A dádiva estabelece três obrigações correlatas: dar, receber, retribuir (Mauss, 2003, p. 187,
199, 200 e 243).
16
Este é um novo resumo da edição em treze volumes de “The Golden Bough”, que foi feito com a gentil
permissão de The Council - Trinity College - Cambridge (descrição retirada da própria obra).
17
Odin; Freyr; Balder; Loki, dentre outras divindades do panteão nórdico.
18
Abará, tal como o acarajé, é uma comida ritual típica do candomblé. Uma espécie de bolinho cozido (o que o
diferencia do acarajé, que é frito), feito de feijão fradinho recheado com camarão e envolvido em folha de
bananeira. O Ebô, palavra oriunda da língua iorubá, consiste num alimento religioso e votivo a certos orixás. Ele
é composto de milho branco cozido sem tempero, ou sal.

31

Padre – “Ele nos deu tudo. A gente não tem nada para oferecer ao Senhor. É
igualzinho a um filho que compra um presente para o dia dos pais, mas dá a conta
para o pai pagar. Então é mais ou menos isso que a gente faz”.
“O tapete é uma forma de oferecer a Deus o meu trabalho [...]. O meu sacrifício
[...]. E dizer pra ele: a gente está oferecendo ao Senhor, tudo aquilo que o Senhor
nos deu”.

Mauss (1974), na obra “Ensaio sobre a dádiva, forma e razão da troca nas sociedades
arcaicas” já evidenciava as formas de trocas estabelecidas como vínculos sociais, como
reciprocidades. Ao analisar um poema escandinavo, o autor situa que: “Na civilização
escandinava e em muitas outras, as trocas e os contratos se fazem sobre a forma de presentes,
em teoria, voluntários, na verdade, obrigatoriamente dados e retribuídos” (MAUSS, 2003,
p.187). Na mesma obra, o autor analisa e compara o mesmo fato em outras sociedades como a
polinésia, a melanésia e a americana.
As referidas práticas cumpriam o papel de um culto por se relacionarem com a
fertilidade, pelo enfoque mimético da natureza. Ou seja, a natureza e suas fases eram
observadas como manifestações de suas divindades e apresentadas em cultos agrícolas, na
própria colheita, como grãos. A religiosidade ressaltava tanto a vida quanto a morte como
expressões de força e poder presentes em seus deuses. O promissor “renascimento no grão”
era tido como um dos principais pontos em que os mitos e os ritos, narrados pelos ciclos
solares, descreviam suas liturgias. Possíveis analogias desses cultos podem estar presentes
hoje em dia, na liturgia católica do Sacramento (FRAZER, 1982).
É possível que os primeiros tapetes nas procissões cristãs tenham se iniciado na
Europa, no período medieval, sendo compostos por diversos tipos de folhagens e flores
coloridas. Em Sabará, os tapetes também eram compostos, inicialmente, por folhagens e
flores, para delimitar o espaço de trânsito e enfeitar a procissão religiosa. Além de embelezar
o caminho, esse costume demonstra que muitas mudanças sociais ocorridas ao longo do
tempo podem ser percebidas por meio da modificação desses materiais. Como o Pe. Rogério
esclareceu:
“No início o povo colocava flores. As flores da época: bico-de-papagaio, por
exemplo [...] ficava tudo florido, tudo bonito [...] Ele era grande, enchia [a rua]. E
quem não tinha nada para colocar, colocava folhas de abacate. Iam ao abacateiro
[risos] apanhavam as folhas do abacate e punham em frente à casa, para a
procissão passar. Era uma homenagem ao Senhor, mas, com coisas bem simples, de
coração”.
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“Antes o povo punha flor do campo, porque eles não tinham dinheiro. O povo usa o
que havia no local. Por exemplo, aqui, em Sabará, nós quase não vemos o uso do pó
de café mais. Quase não se vê cobrir mais as tampinhas. O pessoal usa serragem
para substituir tudo [...] colorem com as serragens. E o entorno que seria de
tampinhas, fica uma parte de uma cor [de serragem], e a outra parte de outra cor.
Por quê? Porque a cidade tem madeireiras e algumas delas já vão reservando, já
vão guardando as serragens. Então a prefeitura tem apenas o trabalho de buscálas, na madeireira”.

Fotografia 04 - Sobre serragens, flores. Fonte: autoral –
2015. Na frente da floricultura, flores naturais são
colocadas sobre as serragens para decoração do tapete.

O uso das flores é alusivo aos festejos do “ciclo das flores”, ou dos festivais da
primavera, ainda presentes em Portugal, Bélgica e Itália (por exemplo). Numa entrevista com
Magda Maria Rossi, uma das duas principais tapeceiras da Rua Dom Pedro II, o significado
do uso das flores nos tapetes de Corpus Christi aparece na seguinte descrição:
Magda: “Bem antigamente usávamos flores [...] a gente jogava pétalas de rosas.
Começou assim, [...] Não tinha esse lado formado não, era pra enfeitar mesmo - por
exemplo - mangueira, sabe?! Desfolhávamos aquelas folhas, e jogávamos na rua.
[...] Jogávamos, pra enfeitar a rua”.
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Interessante notar que, embora a maior parte dos povos pagãos do continente europeu
tenha sido submetida ao cristianismo, muitas de suas tradições foram incorporados nos rituais
cristãos. A Semana Santa, por exemplo, tem início no hemisfério norte junto à primavera, e o
Corpus Christi em seu fechamento, próximo ao verão. No hemisfério sul, por sua vez, essa
celebração se localiza no chamado Tempo Comum (ordinário), que se encontra entre os ciclos
Pascal e Natalino. A figura abaixo sintetiza esses ciclos19:

Figura 01- Os ciclos católicos. Fonte:
universovozes.com.br. 2016.

A regeneração natural da vegetação que se estabelece entre o final do inverno e a
primavera, em específico no hemisfério norte, local do nascimento dessa prática, se assemelha
ao renascimento simbólico de Cristo. Giulio Andreotti (2003) aponta o uso das flores na festa
do Corpus Christi em Genzano, Itália, como procedente à festa chamada de Infiorata.
[...] A “Infiorata”, que há dois séculos realiza-se na cidadezinha de Genzano, no dia
de Corpus Christi, originando uma magnífica manifestação de arte popular, com a
realização de tapetes floreais de dois mil metros ao longo de toda a rua que leva à
igreja, de onde parte o Sacramento em honra do qual se faz este singular enfeite
sobre as ruas. Com legítimo orgulho os cidadãos explicam como são realizados estes
quadros; com a seleção dos esboços cujo esquema será desenhado sobre o
calçamento e confiado aos “infioratori” que trabalham com as flores. Há a paciente
coleta de 350 mil flores (além das essências vegetais) que são conservadas nas
grutas da pequena cidade com um minucioso trabalho de separação de pétalas das
corolas. Mas também devem ser ouvidas com interesse algumas crônicas de edições
passadas dessa singular manifestação que chamou a atenção – e escreveram sobre
19

Disponível em: http://universovozes.com.br/editoravozes/web/view/BlogDaCatequese/index.php/calendáriolitúrgico-o-tempo-comum/. Acesso em: 21 de ago. de 2016.
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isso – de literatos como Gogol e Andersen, mas também de personagens como
Massimo D’Azeglio e Garibaldi que, convidado pelas autoridades de Genzano para
passar sobre o grande tapete de flores, absteve-se dizendo: “Certas coisas divinas
não se pisam [...]” (ANDREOTTI, 2003).

1.4 A celebração do Corpus Christi
O catolicismo narra o nascimento da festa20 de Corpus Christi como procedente de
Liége (Bélgica), no século XIII. Nesse local, Juliana de Cornion, em epifania, assegurou ter
visto Cristo dando-lhe evidências de que seu desejo era que a Eucaristia21, o sacramento,
fosse confirmada em destaque nas celebrações (SANTOS, 2005).
Beatriz Catão Cruz Santos (2005, p.24-26) descreve que, por meio da bula
Transiturus, o Papa Urbano IV instituiu a extensão da festa para toda cristandade. São Tomás
de Aquino, por sua vez, preparou, a pedido de Urbano IV, todas as liturgias que até hoje são
utilizadas na celebração do Corpus Christi. Beatriz Santos (2005, p.29) reproduziu, pela
tradução de Inácio Barbosa Machado, parte da Bula papal, que dizia “[...] na solenidade da
missa frequentamos este venerável sacramento, contudo, nos pareceu conveniente e acertado,
que, ao menos uma vez a cada ano, faça-se deste sagrado Mistério particular memória22 [...]”.
Dessa forma, a tradição percorreu os séculos chegando mais tarde a Portugal e em demais
terras lusitanas como em Algarve e nos Açores, tendo desaguado, futuramente, no Brasil.
Como explana Léa de Freitas Pérez (2011, p.103), a tradição da festa de Corpus
Christi, teve início em Ouro Preto como a “primeira festa com registro documental em Minas
Gerais”. Anunciada como exposição artística popular, em Vila Rica, a festa foi localizada no
chamado Triunfo Eucarístico (1733). Marco da trasladação do Santíssimo Sacramento da
Igreja do Rosário conduzido até a Igreja do Pilar. A festa teve a atenção da guarda do
Santíssimo pelos negros do Rosário até culminar na construção da Matriz do Pilar. Por meio
20

Nesta dissertação o Corpus Christi foi considerado e compreendido, como uma festa sagrada (AMARAL,
2012, p.76), que será explorada no capítulo 2.
21
Corpus Christi é uma festa devotada ao Corpo de Deus, ou Corpo de Cristo. É uma data adotada pela Igreja
Católica, para comemorar a presença real de Deus no sacramento da Eucaristia. Corpus Christi, no Brasil, é
considerado um feriado nacional. A alteração, ou variação de sua data em cada ano é calculada como sendo a
primeira quinta-feira após a Festa da Santíssima Trindade, ou mesmo sessenta dias depois do domingo de
páscoa. Sua comemoração acontece numa quinta-feira, em referência à Quinta-Feira Santa, que nas narrativas
bíblicas, faz referência à última ceia dos seguidores de Cristo, os apóstolos, com Jesus, conhecida como
Eucaristia. Na ceia, Cristo dá simbolicamente sua vida aos seus seguidores e assinala para que comam o pão e
bebam o vinho que seriam seu corpo e sangue transformado em alimento e fé.
22
Grifos da autora.
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disso, Pérez descreve que: “A festa foi cuidadosamente preparada durante vários dias.
Luminárias enfeitaram a cidade, colchas de seda e damasco ornavam as janelas. Arcos foram
dispostos ao longo das ruas” (PÉREZ, 2011, p.103).
Padre Rogério, em meio às perguntas e explicações tão caras para esta pesquisa,
esclareceu sobre o significado do Corpus Christi23 da seguinte maneira:
“Na verdade, a festa de Corpus Christi é uma extensão da Semana Santa [...]. Nós,
na quinta-feira santa, celebramos a entrega de Cristo por nós, quando Ele na ceia,
se entrega como corpo e sangue - para nós - no pão e no vinho [...]. Assim a Igreja
celebra a festa de Corpus Christi, depois que passam cinquenta dias da celebração
da Páscoa, que é a festa de Pentecostes. No domingo seguinte, temos a “Festa da
Santíssima Trindade”, e na próxima quinta-feira, após essa festa, temos o Corpus
Christi. Para os judeus é a celebração das cinco vitórias de guerras santas vividas
por eles [...] já para os cristãos, é a descida do Espírito Santo narrada em atos dos
apóstolos [...] tudo isso se resume na Festa”.

Em 1961, o Brasil integrou a festa no seu calendário e manteve a continuidade da
tradição como pertencente à cultura popular brasileira.

1.5 Sobre serragens, a cor e os leigos

“Cada homem deve inventar o seu caminho.”
- Jean-Paul Sartre -

No século XVIII, a utilização da serragem como material opcional e inovador ao uso
das flores denotava envolvimentos diretos com a ocupação e a formação sociocultural em
Minas Gerais. Após a Reforma Pombalina (1759), com a expulsão dos Jesuítas do Brasil e de
Portugal, as ordens terceiras e corporações junto às irmandades religiosas organizaram-se
como um “mecenato leigo” e deram o arcabouço necessário à proliferação/disseminação
religiosa da vigente estética do estilo barroco. Estabeleciam-se, assim, nas ricas cidades
mineradoras dessa Capitania como Ouro Preto, Sabará, Mariana e São João Del Rey, uma arte
que oferecia suporte espiritual e imprimia na
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“[...] vida da sociedade mineradora os seus padrões ético-religiosos [...] impondo às
manifestações criativas os seus valores e gostos estéticos. Sem essa unidade de
conformação filosófica jamais seria possível a sedimentação de uma cultura tão
autêntica em sua individualidade, fenômeno não de uma contingência históricoregional, mas de uma polarização de virtualidades étnicas da gente colonizadora que
aqui encontrariam condições excepcionais de expansão e afirmação” (ÁVILA, 1980,
p. 231-232).

Fritz Teixeira de Salles (2007), através de estudos sobre as associações religiosas no
ciclo do ouro, aponta que as ordens terceiras, em especial (para essa pesquisa), a Irmandade
do Santíssimo Sacramento se estabeleceu em Sabará, no ano de 1710 - sediada na Matriz - por
meio dos homens brancos. Salles relata que a irmandade teve origem a partir da “ideia de se
organizar ampla divulgação em torno do mistério do sacramento da eucaristia. Trata-se da
transformação do pão e do vinho na própria carne e no sangue de Deus” (SALLES, 2007,
p.61). Conforme o autor, no século XIII, mais precisamente em 1264, o Papa Urbano IV deu
início à festa do Santíssimo Sacramento, originando a Irmandade, promovendo sua
continuidade e a celebração do dito sacramento, numa quinta-feira.
Após mais de trezentos anos, em 1582, o papa Gregório XIII concedeu:
“[...] a esta ordem o privilégio de realizar anualmente a procissão do Santíssimo,
assim como de expor a Eucaristia no dia de Corpus Christi. No século XV já estava
em Lisboa, devidamente instalada, a Ordem do Santíssimo Sacramento. Toda corte
lisboeta comparecia à procissão por ela realizada “com o corpo de Deus
sacramentado”. Nessa ocasião, realizava-se, em Lisboa, a exposição do Santíssimo,
tão usual em Minas e em todo o Brasil colonial.” (SALLES, 2007, p.61).
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Fotografia 05 – A Irmandade do Santíssimo. Fonte: autoral –
2015. Na procissão segue a irmandade do santíssimo. Trajando
as Opas vermelhas, como caracterização de sua guarda ao
sagrado, a irmandade leva alguns instrumentos rituais, como
velas e cruzes.

Numa interpretação histórica, a movimentação social das irmandades leigas e ordens
terceiras estabeleceu o controle de festas, procissões, construções de templos; assim como,
também, o controle da realização de atividades judiciais, econômicas, políticas, e, claro,
religiosas, diante da cena cultural mineira do período colonial24. As irmandades,

24

Já em meados do século XX, a Igreja católica reuniu por meio da bula papal Humanae salutis instituída pelo
então pontífice João XXIII, o Concílio Vaticano II. Essa convocação teve como pauta discutir e regulamentar
temas plurais da Igreja, na pretensão de atualizar questões internas para salvaguardar, por meio da tolerância e da
liberdade religiosa, a própria instituição católica. Dentre as diversas decisões tomadas acerca de como enfrentar
os problemas contemporâneos da Igreja Católica, alguns pontos foram salientados no que diz respeito à liberdade
dos leigos em compor e de certa forma dirigir questões relativas à liturgia católica. Com a renovação das práticas
da pastoral da Igreja, foram estabelecidas adaptações na participação dos leigos de forma mais efetiva na Igreja,
assim, também, foi reconhecida a sua responsabilidade pela expansão e manutenção das práticas religiosas no
ocidente. A participação efetiva dos leigos na missão da Igreja veio através do decreto Apostolicam actuositatem,
aprovado em 18 de novembro de 1965, reconhecendo o papel dos leigos e seu apostolado 24, na sua autonomia e
função de manter, propagar e defender o catolicismo.

38

[...] ordens terceiras e confrarias religiosas foram instituições fundamentalmente
marcadas pela participação ativa dos leigos na organização da vida religiosa. Desta
forma, grande parcela da sociedade, que incluía homens e mulheres tanto das
camadas mais pobres quanto das mais abastadas, agremiava-se nelas com o intuito
de cultuar seus santos, buscar a proteção diante das contingências da vida e da
morte, encontrar pessoas, estabelecer relações e praticar a caridade (GOMES, 2009,
p.01).

Salles (2007, p.71), em breve relato, apoiado em informações de Zoroastro Passos,
enfatiza a numérica predominância das irmandades de cor, pardas e negras, sobre as brancas.
Com esse dado, pode-se presumir que as relações estéticas e simbólicas estabeleciam-se
através da arte barroca, para o engrandecimento e exposição da Igreja e dos “códigos”
católicos, sobre as demais formas de culto afrodescendente – presumivelmente através das
festas.
As festas e suas ornamentações descreviam a riqueza e o poder das vilas e cidades,
como nos conta Léa Pérez (2011, p. 104 apud Souza, 2001, p.186), elucidando que: “Tudo
reluzia em ouro e prata, tudo faiscava em pedras preciosas, traduzindo a euforia da sociedade
mineradora, opulenta, desigual e arrivista”. A esse respeito, o Padre Rogério M. Santos
esclarece
P – Quem organiza essa festa? Existem “donativos”, para que esses tapetes possam
ser feitos? A prefeitura auxilia de alguma forma?
Padre– “Olha... A festa é sempre organizada pela irmandade do Santíssimo
Sacramento. Então, nós temos essa irmandade, tanto na Igreja do Rosário, quanto
na Igreja Nossa Senhora da Conceição. Não são eles que confeccionam os tapetes,
os tapetes são confeccionados pelos jovens, pelos moradores das ruas tradicionais.
E, quem colabora é sempre a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal já traz a
serragem, oferece a cal - oferece o xadrez - que vai ser usado para pintar.
Geralmente é a prefeitura que oferece isso, a gente entrega na Secretaria de
Cultura a lista do material de que precisa, e aí eles providenciam com
antecedência.”.

A população, sem recursos, fez uso das serragens como adequação ao uso das flores e
outros materiais onerosos, como o pano. Por meio do uso das serragens, a tradição lusitana se
dinamizou, criando, num contexto setecentista mineiro, uma prática cultural leiga.
Segundo Roque Laraia (2001), a dinamização da cultura é uma resposta à capacidade
que o homem tem de questionar seus próprios hábitos e modificá-los. Cada cultura possui o
seu próprio ritmo e tempo, sofrendo alterações ao longo deste. Dentre essas modificações, o
autor cita as relações com os métodos tradicionais como nas sociedades indígenas, ele
descreve que:
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[...] muito antes de conhecer o machado de aço, os nossos indígenas tinham a
consciência da ineficácia do machado de pedra, por isso, o nosso machado
representou um grande item na atração dos índios [...]. Sociedades indígenas
isoladas têm um ritmo de mudança menos acelerado do que o de uma sociedade
complexa, atingida por sucessivas inovações tecnológicas (LARAIA, 2001, p. 95).

Sob essa perspectiva, mudanças também podem surgir do contato dessa sociedade
“estática” com uma nova sociedade, através do uso de um novo instrumento, ou mesmo por
meio da vinda de uma nova geração. De toda forma, qualquer sistema cultural está num
contínuo processo de modificação e as mudanças atribuídas pelo contato com outras culturas
não representam um salto de um estado estático para um dinâmico, mas antes a passagem de
uma espécie de mudança para outra. O contato externo muitas vezes estimula uma mudança
mais brusca, geral e mais rápida do que as forças internas.
A história do uso das serragens como material para a produção dos tapetes tem início
com as irmandades religiosas, como material dinamizador de uma tradição. O uso desse
material constitui dois tipos de mudanças: uma que é interna (como apontado anteriormente),
resultante da dinâmica do próprio sistema cultural e geracional25 e outra que é o resultado do
contato de um sistema cultural com outro. O entendimento dessa dinâmica se torna importante
para atenuar o choque presente entre as gerações.
Diante das classes e estamentos da sociedade colonial, as demarcações de hierarquia e
status constituíam competitividades a fim de provocar disputas pelo controle das ordens no
sentido político e econômico, dentre outros, nesse contexto, as posições sociais entre as
irmandades religiosas e a sociedade colonial mineira, como um todo, eram recorrentes e
observadas pelas alegorias enunciadas nessas datações, sobretudo, na festa do Corpus Christi.

25

A abordagem geracional será discutida no capítulo 3.
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Fotografia 06 – Sacos de serragens e flor de lis
estilizada. Fonte: autoral – 2015.

O luxuoso tapete das irmandades ricas aponta para o uso de materiais e recursos
sofisticados, na pretensão de expressar seu poder à cena societal. Irmandades como a N. S. do
Carmo não detinham apenas os templos mais pomposos, elas mantinham as decorações de
seus ritos e festas em uma mesma escala. Para tal, as ornamentações dos tapetes de Corpus
Christi não fugiam à regra. Diversos padrões estéticos, como o uso de flores e adornos mais
caros, eram adotados pelas irmandades ricas num intento de copiar a abastada sociedade
lisboeta, suscitando demarcações de poder na disputa por proeminência social.

[...] Com o apogeu da mineração, as festas adquirem uma feição ainda mais
exibicionista e pomposa. Sabe-se, por exemplo, das ferrenhas disputas entre
irmandades religiosas pela realização da mais rica e mais exuberante festa de santo
padroeiro. É a festa barroca que irrompe na cena societal brasileira. (PÉREZ, 2002,
p.3).

As flores e tecidos, sendo caros, suscitaram, com o tempo, a presença de materiais que
se adequassem ao contexto sociocultural local, para uma festividade popular. Por sua vez, a
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serragem “surgiu” como um material alternativo, inovador, ofertando aos artífices e ao
povoado uma estética leiga, contudo, inovadora. Esse material se adequou ao contexto
socioeconômico da maior parte da população e ao estabelecimento da coletividade na
participação ativa da festa e, por sua vez, do rito. O material possibilitou uma promoção e
“trânsito” entre as diferentes nivelações hierárquicas, aproximando, tal como a festa, camadas
distintas num só cenário, “[...] é festa por contemplação, porque procurava envolver seus
participantes através dos sentidos. Como uma produção da cultura barroca, concedia ao
sentido da visão um lugar prioritário. [...]” (SANTOS, 2005).
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Fotografia 07 - Festa e cor em louvor. Fonte: autoral – 2015. Na procissão, membros da
Irmandade do Santíssimo caminham levando lanternas, de forma a iluminar o caminho do Corpo
de Deus. Provável reminiscência de procissões noturnas.
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2 DOM PEDRO II, UMA RUA EM FESTA

Há muito tempo os profetas tinham certeza de que o
harmônico desenho do tapete era feitura divina;
interpretou-se o oráculo nesse sentido, sem dar espaço pra
controvérsias. Mas da mesma maneira pode-se chegar à
conclusão oposta: que o verdadeiro mapa do universo seja
a cidade [...] uma mancha que se estende sem forma, com
ruas em ziguezague [...].
- Ítalo Calvino -

Neste capítulo, através da perambulação e observação sensível do centro histórico da
cidade, registram-se, em notas descritivas, olhares e poéticas, como uma possibilidade de
enxergar uma rua dessa cidade sob o desígnio de uma cena festiva. Nessa intenção, o objetivo
primeiro é transportar o leitor para aquilo que os sentidos apreenderam, e, neste mesmo
movimento contextualizá-lo por intermédio de relatos etnográficos, o que se vê e o que foi
transformado por meio da festa. No decorrer dessa caminhada, estabeleceram-se correlações
entre a festa e a cidade como um possível panorama para recordações e para instauração de
uma memória coletiva em sua relação com o presente. Durante esse percurso, ajustam-se o
foco das lentes para capturar algumas dimensões educativas presentes numa cidade em festa.
A visão poética da cidade, descrita em Calvino, acompanha-nos enquanto andamos
pelo centro de Sabará fitando suas modificações diante do tempo e das memórias. Possíveis
imaginários que instituem as várias “Sabarás” – como uma cidade em um devir: “[...] que é
considerado necessário, mas, ainda não é; [...] o que se imagina possível e um minuto mais
tarde deixa de sê-lo” (CALVINO, 1979, p.16). Cidade(s) preenchida(s) por particularidades.
Em Sabará é comum chegar e visitar sua delicada Igreja do Ó, assim como o incomum
cemitério de gavetas à frente da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. É provável que também
se ouça algumas narrativas de períodos escravistas; por que não as histórias de um chafariz
que faz voltar à cidade aquele que beber de suas águas?! Seja como for, assim convenciona
Ítalo Calvino (1979), a cidade é composta por diferenças, por desejos e olhares ímpares: tal
como seus habitantes.
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Fotografia 08 – “Cidade-cenário”. Fonte: autoral – 2015. Símbolos
como a flor-de-lis, o peixe e arabescos estão presentes nas composições
em serragens, na Rua D. Pedro II.

Na possibilidade de notar as diferenças de um percurso é possível perceber, com o
andamento da pesquisa, não uma, mas várias cidades. Uma delas foi observada e conferida
sobre seu cotidiano, no ritmo acelerado dos afazeres corriqueiros: da venda que abre as portas
pela manhã, à senhora que varre o chão pela tarde, quando o sol se põe. Entretanto, as outras
cidades também foram notadas: a “cidade-festa”; a “cidade-palco”; a “cidade-cenário”, em
espetacularização diante do desfecho religioso, que foram novamente reencontradas. De tal
modo que “outra cidade desvela-se no extraordinário do cotidiano” (SIMAN, 2013, p. 42).
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Nessa outra cidade - na cidade-festa - a plasticidade dos ornamentos compõe um novo
exterior. Novo, porém paradoxalmente antigo, já que evoca os mesmos feitos de uma tradição
centenária. Para perceber essas nuances no tempo e da história mesma desse local - à antiga
Rua Direita - foram (como já citado) observadas modificações nesse processo. Para que essas
modificações e as sensibilidades de dois tempos fossem percebidas, e, possivelmente,
diferenciadas, tive que afinar meu olhar para entendê-las mediante aos materiais utilizados
pelos tapeceiros e pela forma em que eram tratados enquanto técnica, assim como sua
iconografia. De tal forma, foi observada a possibilidade de um educar pelas ruas da cidade,
em uma “cidade possível” que,

[...] é fruto do pensamento, como uma cidade sensível e uma cidade pensada, urbes
que são capazes de se apresentarem mais ‘reais’ à percepção de seus habitantes e
passantes do que o tal referente urbano na sua materialidade e em seu tecido social
concreto (PESAVENTO, 2007, p.14).

Possível também foi perceber a cidade enquanto espaço simbólico transformado
cotidianamente por seus habitantes, passantes e viajantes, as suas sensibilidades. Todavia, a
“cidade-sensível” de Pesavento (2007), entrecruza-se às “cidades invisíveis” de Calvino,
quando este admite que:
A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se
dilata. [...]. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da
mão, escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das escadas,
nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento por arranhões,
serradelas, entalhes esfoladuras. (CALVINO, 1979, p.7)

Passantes, viajantes, caminhantes, habitantes, conceitos que se expressam na
performance de um trajeto, na procissão, ao encontro do sagrado, em busca da epifania.
Quando a travessia foi realizada nas ruas dessa cidade em “devir festivo” - ao final no momento ápice da festa (a procissão), fica claro que o trabalho com as serragens havia
materializado uma tradição, periodicamente renovada. Ficou claro, também, que a criação da
festa, pelas possibilidades e vontades dos sujeitos envolvidos consolidou um desejo - em
confluência às distintas teias de significados (GEERTZ, 1989). Na procissão, os atores se
uniam para cena de um espetáculo, para usufruir de sua própria tradição, agora em
celebração.
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Fotografia 09 – A procissão em frente à prefeitura. Fonte: autoral – 2015. Ao descer a rua D. Pedro II, em
frente ao antigo Solar do Padre Corrêa, Pe. Rogério Messias dos Santos abençoa os “poderes terrenos”.

A apreensão dessa outra realidade, desse “novo” texto, ou deste, quem sabe,
palimpsesto26, reverberou como entendimento daquilo que, há muito, desde a infância, nesses
tempos de procissão junto à família, têm nos instigado, mas que pouco compreendemos.
Aprende-se que:
[...] Há uma superposição de camadas de experiência de vida que incitam ao
trabalho de um desfolhamento, de uma espécie de arqueologia do olhar, para a
obtenção daquilo que se encontra oculto, mas que deixou pegadas, talvez
imperceptíveis, que é preciso descobrir (PESAVENTO, 2005, p.26).

Por intermédio das descrições dos dados colhidos em entrevistas, foi possível acessar
também as compreensões sensíveis da cidade e do tempo, tanto quanto da percepção das
sensibilidades de “outro no tempo” (PESAVENTO, 2007). O que equivale dizer, o sujeito no
próprio presente.

26

Papiro ou pergaminho em que o texto inicial foi retirado, para dar lugar a outro.
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2.1 Irmãs em cores, irmãs em fé
Irmãs, não. Mas sinceramente, é a primeira impressão que se tem quando encontramos
com elas: Magda e Mônica. Quando as conheci apelidei-as de irmãs em fé, em anotações dos
diários de campo, de forma carinhosa, não apenas pelas iniciais dos nomes, mas por terem em
comum o gosto e o prazer pelas tradições religiosas mineiras, especialmente, por suas festas
populares.
Encontrei Mônica em 2010, trabalhando como recepcionista em um curso de inglês,
na Rua Dom Pedro II, recorte desta pesquisa, em frente ao Solar que sedia a Prefeitura de
Sabará. Magra, alta, de cabelo castanho claro e curto, com um sorriso refinado e um cigarro
entre os dedos, de início, pareceu-me, devido aos movimentos e a fala equilibrada que seria a
diretora, do curso. Com o tempo, uma pequena amizade - entre breves “boa noite” e “eu já
paguei?!” - marcaram em minha memória sua face e personalidade.

Fotografia 10 - Mônica tapeceira de cores. Fonte:
autoral – 2015. Sentada na rua, Mônica preenche o
arabesco no molde de papel craft, com serragens azuis.
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Chegado o dia do festival de Corpus Christi, em 2014, enquanto fotografava as
ornamentações das ruas (em pleno vapor), encontrei-me com Mônica, sentada no chão da rua
D. Pedro II, preenchendo com serragens um longo desenho feito sobre um molde de papel
craft. Ela, ao me ver fotografando, mais que depressa, deu-me um breve “puxão de orelhas”,
dizendo: “Fred... Vai ficar aí, só fotografando?! Pode pegar um saco ali, ó! E vir ajudar, tá!?
[...] Tô aposentando! Por que não traz seus alunos, pra ajudar a gente a enfeitar a rua?!”.
Um tanto sem jeito, disse-lhe que teria que fotografar todo o percurso da procissão, mas que,
no futuro, iria entrevistá-la e ajudá-la na confecção dos tapetes.
O mesmo se repetiu em 2015. Mas, em 2016, efetivei minhas promessas, encontrandome com ela (Mônica) e com sua “irmã em fé”, Magda Rossi. Tal como Mônica, Magda
reluzia as mesmas qualidades, mas ao contrário da primeira, é elétrica, falante, transbordando
alegria por meio de uma conversa veloz e gestual, que anima e conduz as pessoas de modo
fácil e cortês. Magda possui um corpo esguio e cabelos mais claros, até quase os ombros,
configurando no rosto o semblante dos sonhadores, uma vontade de querer dar vida a suas
criações, que não eram poucas, mas sempre lindas. Juntas, elas me concederam além de suas
memórias, os bastidores dessa ornamentação – numa entrevista na casa de Magda – pelas
prosas de um café da tarde.
Devo salientar que a captura destas informações verbais foi feita por meio de
entrevistas semiestruturadas, que foram registradas em áudio (por gravador digital) e,
subsequentemente, transcritas para as análises e para o embasamento de minhas observações e
interpretações.

P: Magda, o que te leva a fazer os tapetes, ano após ano?
Magda: “Eu acho que enquanto eu tiver saúde e força, eu vou continuar. Porque se
você aposentar de tudo, também, você para de viver. Já estou com 65 anos, acho
que ainda estou aguentando. Eu mexo com Carnaval, Semana Santa, Corpus
Christi, “Divinos” (Festa do Divino). Mas, eu acho que tem-se que continuar. É
uma tradição, eu acho que é bonito. [...] não pode deixar morrer, eu acho que, a
gente, enquanto você tiver saúde, tem que manter a tradição [...] E, também pela
minha fé. Talvez se eu não fosse católica eu não iria fazer. Eu sou católica, eu
acredito, eu tenho fé, eu gosto de fazer.”
P: Quem te ensinou a fazer os tapetes?
Magda: “[...] A família de hoje, não é igual à minha [...] fomos criados com
religião, (cada uma com a sua) [...] Aqui em casa nós fomos criados com respeito,
com bênçãos, indo na igreja com mamãe [...] nós fomos criados assim [...] Isso tudo
é criação! A gente mantém a tradição. [...] Eu, desde novinha, sempre fui
“entrona”, e gostava de fazer e participar. [...]. Bem antigamente usávamos flores
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[...] a gente jogava pétalas de rosa, começou assim, né, folhas de mangueira [...]
Não tinha esse lado formado não, era pra enfeitar mesmo, por exemplo, mangueira,
sabe?! Desfolhávamos aquelas folhas, e jogávamos na rua. [...] Jogávamos, pra
enfeitar a rua. [...] Ninguém me ensinou não. [...] meu cunhado sempre, (meu
cunhando é mais artista, ele consegue desenhar), ele fazia em frente da prefeitura, e
a gente também sempre ajudava. Aí tomamos a frente de fazer com serragem,
quando passou para serragem. Há mais de vinte anos! Mais de vinte anos que a
gente faz com serragem, mas antes a gente fazia com a serragem crua, né. Começou
com ela crua, sem pintar”.

Quando Magda estabelece sua visão sobre essa tradição, dizendo: “É uma tradição, eu
acho que é bonito”, ela ressalta a importância dessa prática em sua vida. Ela adota, através
dessa tradição de confecção dos tapetes, seus valores identitários e simbólicos, por meio
desses, instituiu um dos “patrimônios” que “[...] servem evidentemente a propósitos práticos,
mas possuem, ao mesmo tempo, significados mágico-religiosos e sociais, constituindo-se em
verdadeiras entidades, dotadas de espírito, personalidade, vontade, etc” (GONÇALVES,
2007, p.214).
Ademais, ao enfatizar que “ninguém me ensinou”, Magda diz que aprendeu fazendo,
um aprendizado que não passa pela relação pedagógica escolar, mas pelas relações
intergeracionais - na rua - em meio à família, em tradições que compõem esses tempos de
festa.
Era fim de tarde, em 25 de maio de 2016. Segui de carro em direção ao centro
histórico de Sabará, à antiga Rua Direita. Prossegui em direção à residência de Magda.
Mônica havia me avisado, por e-mail, que iniciariam a distribuição das serragens e moldes em
papel, por toda a rua, quando caísse a noite, às seis horas. Bati à sua porta, mas, não a
encontrei. Ambas já estavam “no batente”, em uma casa mais abaixo, na rua, quase em frente
ao belo casarão onde Mônica reside. Ali, e, em seus quintais, elas pintaram, espalharam,
dividiram e ensacaram para cada casa e propriedade da rua, serragens coloridas, em ordens
pré-estabelecidas para que a composição e ornamentação não falhassem. Com a minha
chegada as coisas se acaloraram, e, brevemente, uma tarefa me foi repassada: levar os sacos
de serragens com carrinho de mão para que fossem rua afora, distribuídas na porta das casas,
em ordens de cor e quantidades específicas.
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Fotografia 11 – O carrinho de mão. Fonte: autoral – 2016. Em frente as casa,
sacos plásticos pretos com serragens tingidas são distribuídos por toda a rua.

Nesse momento, meus dedos e braços já sentiam o peso do carrinho de ferro que
absorvia a queda brusca da temperatura na velha Sabará. Olhava para as casas e solares,
enquanto subia e descia a rua. Os postes com suas luzes alaranjadas clareavam a vista de um
momento a outro, capaz de resgatar a memória numa retórica do imaginário social. Lá,
apreendi essa “capacidade humana e histórica de criar um mundo paralelo de sinais que se
coloca no lugar da realidade” (PESAVENTO, 2007, p.1).
Esse costume e a técnica de usar moldes de papel modificam-se com o passar dos
anos. Magda e Mônica sensivelmente decidem o que pode ser feito e a melhor forma de
proceder, a cada ano. Para isso, elas perguntam aos moradores e organizam tudo conforme as
necessidades, as disponibilidades dos materiais e a quantidade de pessoas que irão participar
no dia. Por meio dessa articulação, nos dias próximos à festa, elas executam o máximo
possível a ser feito para auxiliar a composição do tapete na rua.
Observações realizadas nos anos de 2014, 2015 e 2016 indicam uma gradativa
diminuição do número de pessoas envolvidas na confecção dos tapetes, a diminuição de
recursos, e a utilização da mesma técnica de aplicação das serragens, que se manteve,
colocada em moldes vazados de papel craft. O inusitado, em cada ano do ciclo festivo,
traduzia-se pela espontaneidade daquilo que seria feito e nas cores que seriam tingidas as
serragens. Assim como o imprevisto nas ordenações dos desenhos e nas suas escolhas anuais.
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Fotografia 12 – Usando o craft para demarcar a rua. Fonte:
autoral – 2016. Magda, Mônica e outros moradores esticam os
moldes de papel que serão preenchidos no decorrer da noite.

A praticidade presente na atualidade é uma característica marcante, devido ao modo de
vida e agitação do dia a dia. Os moldes de craft facilitam a velocidade de demarcação, a
feitura do tapete e a limpeza a ser feita no dia seguinte, após a passagem da procissão. O que
equivale dizer, à passagem de Deus, metaforizado na celebração através da hóstia consagrada,
que é transportada num ostensório dourado circundado, ao fundo, por longos raios, como o
sol. Como Magda indica:
“Distribuo os moldes pra andar mais rápido. Porque a gente fica fazendo [...] de
madrugada. Hoje ninguém quer ficar até de madrugada. Acaba que cada um tem
um jeito. Na rua de lá eles gostam de começar tarde, de ficar até a madrugada. Eu
gosto de começar mais cedo, pra vir embora. Porque eu gosto de ir à missa [...]”.

Neste ano, diferente dos anteriores, Magda e Mônica separaram as seguintes ordens
aos desenhos e as cores que cada um deveria ter, como segue abaixo:
1.
2.

Cálice- Amarelo;
Uva – Roxa;
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3.
4.
5.
6.

☧27 – Vermelho;
Peixe – Laranja, Azul e mesclado;
Cruz – A sua escolha;
Flores – Azul e Laranja.

Mônica, anualmente, para conseguir os materiais, escreve um ofício, em nome de
Magda, à prefeitura. Neste ano descreveu todos os itens que iríamos precisar para a montagem
do tapete, a iluminação necessária e pediu a interrupção do trânsito às 18h, para a demarcação
dos espaços na rua.
Desse modo, finalizamos com bastante custo e com ajuda de poucos a distribuição dos
materiais, num subir e descer da rua, durante horas. Foram sessenta sacos plásticos pretos de
100 litros (cheios de serragens coloridas das mencionadas cores, e em vários tons de marrom
e ocre que a própria serragem nos fornecia); moldes de papel; vasilhas usadas de margarina,
dentre outros pequenos potes (para pegar e colocar as serragens nos espaços dos moldes
vazados de papel) e luvas de plástico.
Sem qualquer tempo de pausa, continuei com meu trabalho. O tapete se avolumava,
ganhava contornos e “corpus”, pelos esforços dos que, pouco a pouco, chegavam. Com o cair
da noite estavam presentes diversas pessoas, entre jovens, adultos, idosos e crianças, os
tapeceiros de cores.
Observei e registrei, visualmente, a sociabilidade proporcionada no momento da
construção dos tapetes, no qual algumas mulheres moradoras desse trajeto, dentre elas
Mônica, prepararam quitutes que foram compartilhados entre os moradores e pessoas
envolvidas na montagem dos tapetes, pela madrugada afora, como aludido por João do Rio
(2013, p.5) “A alma da rua só é inteiramente sensível a horas tardias [...]”. Há uma rede de
colaboração coletiva, disponibilizando banheiros, oferecendo água, chá, além de toda a troca
culinária. Relações entre o material do tapete, sua técnica de construção e a sociabilidade
engendram esse rito, no qual o tapete, por ser de serragem, tão efêmero, não pode ser montado
com antecedência. Assim, é construído na madrugada, partilhando um aspecto instigante
ligado à sociabilidade, fator esse que atua como uma espécie de delimitador do grupo
envolvido no trabalho, que, por sua vez, reforça também os vínculos identitários dessa
comunidade.

27

Conhecido como christograma é um monograma formado pelas duas primeiras iniciais (sobrepostas) do nome
Cristo, em grego "Χριστός", pronunciada como Chi Rho. Simboliza Cristo, o crucificado.
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Fotografia 13 – Tapeceiros de cores. Fonte: autoral– 2015.
Crianças auxiliando no preenchimento dos moldes, na rua.

Assim, a cidade mais uma vez aportava a “espetacularização da vida”, que “[...] na sua
compreensão, é também sociabilidade: ela comporta atores, relações sociais, personagens,
grupos, classes, práticas de interação e de oposição, ritos e festas, comportamentos e hábitos”
(PESAVENTO, 2007, p.14).
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2.2 Festa e tradição

Figura 14 – Quitandas noturnas. Fonte: autoral – 2015. Em meio aos
trabalhos na noite, bolos, chás, café e caldos são servidos para os
tapeceiros e ajudantes.

Em meio às relações sociais; às distintas teias de significados (GEERTZ, 1989) e às
composições de serragens, foram servidos caldos (de feijão e mandioca), pipoca, chá e um
saboroso bolo de amendoim, reabastecendo as forças e o ânimo dos tapeceiros, pela
madrugada. Nesse intervalo, pude entrevistar duas jovens para saber o que achavam da
tradição, de seus valores e das suas perspectivas de continuidade na atualidade. Elas sabiam
das condições cada vez mais difíceis da tradição diante da pressa do mundo contemporâneo,
mas, compreendiam que as tradições têm seu papel na identidade de um povo, tanto quanto de
sua cultura e valores religiosos, como no caso dos tapetes de Corpus Christi e que para a sua
preservação é necessário o seu cultivo.
P.

Você voltará a fazer, ou continuará a fazer os tapetes em outros anos?

Stella28. “Eu continuarei, mas [...] eu não sei se daqui a dez anos ainda vai ter isso.
Porque, sei lá, a cada ano que eu faço tem menos pessoas e isso é através de
estímulo, né?! Se não tem ninguém fazendo, ninguém vai tomar a iniciativa
também.”

28

Cumpre informar que "Stella" e "Rosana" são pseudônimos, pois, nesses casos, as entrevistadas são menores
de idade. Já que os nomes dos participantes menores de idade são mantidos em sigilo, como exigência ética da
pesquisa.
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P.

O que essa tradição significa para você?

Rosana. “Ah, pra mim é tudo muito bonito, eu acho que é uma homenagem que a
gente faz pra Cristo, né?!. Eu acho muito bonito e importante. Deus - criou isso
tudo - e a gente tem que agradecer muito a Ele, [...] retribuir esse favor que Ele nos
fez, por meio dessas festas e homenagens.”

O pároco local também observou diferenças em relação à festa do Corpus Christi, ao
longo do tempo,

"Olha, já é uma festa tradicional da cidade. [...] As pessoas aqui na área central
estão bem idosas, querendo ou não, os mais novos moram fora, ou estão
trabalhando fora. Aquelas pessoas que estavam imbuídas de um trabalho físico, elas
não conseguem mais. [...] À noite, o povo ia para a igreja, para as ladainhas, para
bênção com o santíssimo. Não tinha televisão, não tinham outras opções, então, a
noite era ocupada com novenas, oratórios de Nossa Senhora, caminhando de casa
em casa, rezando [...]. Então nós incrementamos com mais tapetes [...] trazendo as
comunidades para enfeitar. O costume é “eu vou enfeitar a frente da minha casa”.
Agora não, as comunidades vêm enfeitar a frente do que não é a casa dela [...],
porque o enfeite, a decoração no chão, nas janelas é somente em louvor [...]. Isso a
gente sentiu nos jovens, nas crianças, nos trabalhadores, né?! Até no pessoal das
barracas das praças (que gostam de participar) na confecção dos tapetes e
ornamentações."

O conceito de festa para as ciências sociais tem sido discutido por autores como
Amaral (1998 - 2012); Da Matta (1997); Durkheim (1996); Duvignaud (1977 - 1983); Mauss
(1974 - 2003); Sanchis (1983 - 1992); Pérez (2002 – 2011 - 2012); Van Gennep (1978); Vânia
Alves (2009); Jadir Pessoa (2005 - 2008); entre outros, e amplamente generalizado e
difundido no meio comum, o que, por sua vez tornou sua definição complexa, já que se trata
de um objeto dinâmico, plural e “polissêmico”. Pode-se dizer que, já que se trata-se de um
fenômeno social, partilhado entre um ou vários grupos de pessoas, para marcar certo
acontecimento em forma de celebração; rito; manifestação; cerimônia; divertimento e, ou,
transgressão, dentre outras possibilidades.
Para Rita Amaral (2012) sua intenção é o primeiro fator a ser evidenciado. Como
elucida Rita Amaral (2012, p.69): devemos entender, primeiramente, o objetivo de suas reais
intenções, ou seja, se se trata de “uma comemoração (a rememoração coletiva de algo ou
alguém), uma celebração (louvor, exaltação, aclamação), o cumprimento de um rito sagrado
(compartilhando sistemas) ou outro tipo de acontecimento de caráter coletivo”29 (AMARAL,
2012, p.69-70). Para que isso seja possível é necessário conhecer a origem, a história e o
29

Grifos da autora.
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contexto que a desenhem e a diferenciem, em meio às: festas, festivais, festejos e festividades
(Amaral, 2012, p.68).
Para Amaral (2012, p.72), os vários autores que caracterizaram todo tipo de festa,
seguindo os preceitos de Durkheim (1996), encontraram pontos em comum, que são: “1) a
superação de distâncias entre os indivíduos; 2) a produção de um estado de “efervescência
coletiva” e 3) a transgressão das normas coletivas”. A noção de festa também pôde ser
encontrada entre a restauração dos valores sociais, ou a propriedade humana de libertar de si
mesmo num universo sem leis, como a autora explana, ao dialogar com Jean Duvignaud
(1983). Igualmente, Amaral definiu, através de uma pesquisa que estabeleceu sobre sete festas
brasileiras, que esse fenômeno trata de algo ainda mais complexo, já que a festa “[...] nega,
afirma e medeia as múltiplas dimensões da cultura e da vida social” (AMARAL, 2012, p.73).
A autora conceitua a festa “à brasileira”, como “mediação; como comunicação intersubjetiva
de conteúdos culturais, sociais, políticos e econômicos.” (idem, p.73). Por conseguinte, a festa

[...] busca recuperar a imanência entre criador e criaturas, natureza e cultura, tempo
e eternidade, vida e morte, ser e não ser. A presença da música, da alimentação, da
dança, dos mitos, das máscaras, atesta com veemência esta proposição. A festa é
mediação; diálogo da cultura com ela mesma. (AMARAL, 2012, p.74).

Portanto, como definir o Corpus Christi enquanto festa? Ainda de acordo com Rita
Amaral a categoria do evento segue duas dimensões que se complementam. A diacrônica, que
apresenta o desenvolvimento da festa no tempo, e a sincrônica, que a situa num dado
momento histórico e com ele se relaciona. Assim, a autora estabelece que esses dois pontos
possibilitam as referências necessárias à compreensão dos sentidos e simbologias que as
festas carregam, fazendo com que os códigos e as verdadeiras intenções influenciadas pelo
acúmulo da história sejam compreendidas.
Nesse pleito, Rita Amaral (2012, p.76) estabelece divisões na tentativa de classificar
as festas, como:
 Sacro-profana: festas que interconectam bases místico-religiosas a festejos profanos,
como: Natal, São João, Saint Patrick, Halloween, entre outras.
 Sagradas: festas de base místico-religiosa, com poucos elementos profanos, como:
Corpus Christi, Reis Magos, Divino Espírito Santo, as de santos padroeiros,
candomblé, entre outras.
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 Profanas: festas populares sem base religiosa, como: Carnaval, Oktobertfest
(Blumenau/SC), Festa do Peão Boiadeiro, festas cívicas, Réveillon, festas étnicas,
entre outras.

A contribuição teórica de Rita Amaral confirma o Corpus Christi como uma festa de
caráter sagrado.

Dentre outros exemplos, Amaral (2012, p.76-77) também situa a

classificação de festivais e festividades, categorizando-os como:

Festivais: eventos envolvendo a exposição e/ou venda de produtos e bens culturais
muitas vezes associados ao domínio técnico de sua produção por um determinado
grupo, étnico ou não, que elege uma representante anual (rainha, rei e/ou princesas)
para divulgar o produto e o evento, como acontece, por exemplo, na Festa Pomerana
[...] Festa da Imigração Alemã; [...] Festa Nacional da Uva; [...] Festa das Flores;
[...] etc.
Festividades: atividades de cunho festivo, lúdico, festejos sem o sentido míticoreligioso e/ou histórico-social das festas e cuja fruição independe do domínio de
códigos, de pertencimento ou do conhecimento da história local. Em geral, são
elementos constitutivos das festas (bailes, desfiles, cantorias, almoços, jantares,
jogos, uso de fantasias e máscaras, distribuição/venda de comida típica), que
aparecem isoladamente como forma de comemoração ou diversão (e não raro como
modo de angariar recursos para festas maiores); micaretas [...]; comemorações de
rua [...]; etc.

Paralelamente às reflexões sobre a constituição e a participação na festa, pode-se
observar a plasticidade do tapete. As teorias e discussões de Léa Freitas Pérez (2002, 2011,
2012), Rita Amaral (1998, 2012), Jean Duvignaud (1997, 1983) e Vânia Noronha Alves
(2009) permitem estabelecer conexões que corroboram para entendermos, “[...] que festa,
religião e cidade são três formas fundamentais [...], por intermédio das quais se realizam a
troca e a comunicação, dois fundamentos essenciais da experiência humana em coletividade”
(PÉREZ, 2011, p.27).
Uma das primeiras questões que deve ser levantada é a efemeridade do objeto. Essa
característica é um ponto chave para poder tratar das especificidades dos processos culturais
envolvidos, referências no emprego das serragens como material utilizado nos ornamentos.
Metaforicamente, o tapete e a festa são matérias efêmeras alusivas à Eucaristia Cristã,
que anunciam as pertinências da comunhão, atribuindo-lhes significados como, o encontro, e
a epifania. Assim, “a festa é vivida por aqueles que dela participam como explosão da vida.
Festa é a presentificação das tradições enquanto experiência que “epifaniza” a existência.”
(PÉREZ, 2011, p.110). Mediante a isso, percebe-se que o tapete remete à própria criação da
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festa - a criação da vida coletiva - pois ambas se encontram, e, nesse encontro, definem-se.
Porquanto: “Festa, cerimônia/ritual e divertimento não são redutíveis uns aos outros”
(PÉREZ, 2002, p.4).
O contexto evidenciado na festa pela ritualística católica do “Corpo de Cristo” assim
como sua efetivação (o caminhar da procissão pelo/no tapete), é posta como prova maior do
sacrifício, elucidando assim o tema ritual, a própria composição dessa festa. A festa se
iniciava desde o arrecadar da primeira saca da serragem, ao comprimento do tapete, como
“sacrifício inútil” (DUVIGNAUD, 1997), como “efemeridade estética”.
É possível entender que, quando o tapete se inicia, a festa se inicia e o rito se inicia.
Assim, ambos tornam-se um e, em seguida, cumpridos seus papéis, perecem. Tal como o fato
social total30 (Mauss, 2003), o tapete possui em si a totalidade dos sujeitos - da tradição cultura e religião (entre outros), que o constituem e por ele são constituídos.

2.2.1 Festa como Patrimônio
Entender a festa como um patrimônio cultural é antes de tudo colocar em relevo aquilo
que a permeia: suas expressões, conhecimentos, objetos, locais, e a identificação e
pertencimento dos indivíduos que a produzem. Nesse intuito, diversas políticas de
preservação foram constituídas como instrumento para salvaguardar o que foi identificado
como um modo de vida, como representações de mundo “[...] de coletividades humanas e o
princípio do relativismo cultural de respeito às diferentes configurações culturais e aos valores
e referências, que devem ser compreendidos a partir de seus contextos”31.
Em 04 de agosto de 2000, o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial foi
instituído e por meio dessa iniciativa de proteção, valorização e preservação, criou-se o
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Nesse decreto, encontram-se dispostos no inciso

30

Marcel Mauss, por meio de seus estudos, compreendeu que a sociedade é constituída por relações simbólicas.
Grande parte desse simbolismo estaria relacionado às relações de troca: como a dádiva, a retribuição, ou, o
sacrifício. A totalidade deste fato se dá por meio das inter-relações entre os signos/ símbolos e a forma de
intercâmbio em que os sujeitos os utilizam. Dessa forma, o autor aponta sobre o que se coloca como vínculo
entre os sujeitos em suas interações: seus bens simbólicos, materiais e imateriais. Esses bens definem as práticas
desses sujeitos: suas trocas, comércios, lugares, cidades, atuações e relações, etc. Enfim, Mauss elucida que é no
processo de interação que se totalizam e menciona que o valor das coisas não pode ser maior do que a da relação,
fundamentando, portanto, a potência dos valores simbólicos sobre os sociais.
31
IPHAN. Instrumentos de Salvaguarda. Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/418>.
Acesso em: 11de abril de 2017.

59

primeiro, ao primeiro artigo, a instituição do registro dos bens intangíveis, no âmbito da
cultura brasileira, através dos seguintes dizeres:
§ 1o Esse registro se fará em um dos seguintes livros:
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de
fazer enraizados no cotidiano das comunidades;
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que
marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de
outras práticas da vida social;

A salvaguarda atenta para a preservação do bem imaterial com a pretensão de
fomentar ações de difusão dessa memória, para a valorização dos patrimônios dessa natureza.
A arquiteta Márcia Sant’Anna (2013), ao escrever sobre a festa, enquanto patrimônio cultural,
enfatiza a importância que os indivíduos, grupos e comunidades “têm como produtores,
detentores, criadores e transmissores do patrimônio cultural e, portanto, como “suportes”
desse patrimônio e principais alvos do processo de preservação” (SANT’ANNA, 2013, p. 2324).
Sant’Anna alerta sobre a hipertrofia, a dessacralização e comercialização das festas
como questões que evidenciam ameaças, apontando para a criação de fomentos que instruam
sobre sua valorização numa esfera simbólica, mais do que econômica, como vem sendo
percebida na “patrimonilização” dos fenômenos de massa. Por meio dessa reflexão, a autora
aponta que o campo “celebrações” descrito no decreto, possui um sentido mais amplo, que
pode conferir à festa uma definição de referência cultural, além de religiosa e do trabalho,
entendimento para o qual a perspectiva adotada nesta pesquisa converge.
A autora ressalta, também, que a preservação tende a ocorrer pelo reconhecimento do
bem cultural pela (s) coletividade (s) que por meio de ações junto ao poder público, se
comprometa (m) em salvaguardá-lo:

Essa coletividade, que reconhece a manifestação como uma referência cultural
importante, torna-se interlocutora do poder público e desempenha papel fundamental
na identificação e na implementação das ações de salvaguarda. Em segundo, cabe
ressaltar a necessária produção de conhecimento sobre o bem cultural em causa,
etapa em que a coletividade comprometida atua não como simples informante, mas
como detentora privilegiada de conhecimentos sobre o bem. (SANT’ANNA, 2013,
p.24)
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A autora aponta, ainda, que o diagnóstico dos elementos que compõem o bem cultural
amplia tanto as condições de sua apreensão, quanto de seu contexto político, religioso,
socioeconômico e sócio-histórico. Essa compreensão e conhecimento podem identificar
impactos que estão presentes e delinear maior condição de atuação do poder público,
envolvendo a comunidade.
Assim, a autora assevera que o registro e a documentação caracterizam também uma
retomada da festa como espaço sagrado e de tradição. Por isso sua valorização simbólica
ressalta a documentação de sua memória, através dos registros, validando seu caráter de
documento histórico de processos culturais, e, entre outros, o da presença das festas na
caminhada pelo tempo da própria sociedade.

2.2.2 No tapete, a festa

“A festa é o espaço/tempo do encantamento, da alucinação.”
- Léa Freitas Pérez -

Para lançar um olhar sobre a festa e o uso do tapete, a teatralização, por meio da
presente alegoria barroca nessa prática e cultura. Já que o tapete pode envolver através do
coletivo, dramas sociais, partes da vida em sociedade. Uma vez que, “[...] a existência coletiva
pode manifestar-se por uma teatralização que põe em cena a ação de um drama, onde estão
propostos os principais papéis sociais de um grupo, tradicional ou não, constituído e
encarnado às suas funções fundamentais” (FONTENELLE, 1983, p.8).
Não faço aqui paralelos para compor epistemologicamente a festa e/ou definir
conceitos, mas utilizo desses para aprimorar considerações sobre essa celebração católica.
Sobretudo, nas transmissões de saberes e fazeres, estabelecidas por meio dos tapetes na rua.
Festa, que Rita Amaral (2012, p.74) estabelece como: “mediação entre anseios
individuais e coletivos, mito e história, fantasia e realidade, o passado e o futuro, entre “nós” e
os “outros” revelando e exaltando as contradições impostas à vida humana” e, que
transversalmente, mediam, como a autora ainda ressalva, “encontros culturais [...]
absorvendo, digerindo e transformando em pontes os opostos tidos como inconciliáveis. A
festa é mediação; diálogo da cultura com ela mesma”. Através das palavras da autora, e das
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reflexões em que cultura colonial foi aqui observada, o tapete ilustra a liturgia em seu
principal contexto – morte/renascimento – portanto, possivelmente, aponta limites acenados
pelo barroco. Neste, corpo e alma, matéria e espírito, efêmero e indelével, aproximam-se e se
complementam.
Dessa forma, esse objeto gerado pela fé e pela festa, configura-se como uma forma de
programação. Não apenas é produto da festa e da fé, mas evidencia por si, que “a festa, coisa
pública e domínio da rua, favorece a hibridização de códigos” (PÉREZ, 2011, p.150). Esse
objeto (tapete) evidencia especificidades próprias da sociedade que o construiu. Prepara o
caminho ao sagrado, contudo, numa via constituída por um meio efêmero, fugaz. Ele retrata
de maneira primorosa o entendimento da comunidade sobre o rito, e por sua vez, a festa.
A composição que ornamenta a via expressa o cuidado com o transitório, com o local
que será acessado pelo divino, localidade que metaforiza o corpo, logo a própria vida. Nessa
metáfora início e fim podem, assim, se encontrar, da mesma forma que o antagonismo barroco
se constitui. Se a vida contesta a morte, ambos enfatizam o tempo, o momento, um instante.
Nessa singularidade, o tapete caracteriza aquilo que é efêmero e perecível, a própria festa.
As criações dos tapetes de serragens se referem à festa - ao efêmero - como possível
apropriação de algo criado pelo momento e para o momento, e que denota em sua
composição, parte de uma cultura, a expressão popular e leiga, assim como a festa mesma. De
tal modo, Léa Freitas Pérez (2002) ilustra que a festa pode ser entendida “como
extraordinária, extratemporal e extralógica numa significação de instância aquém, instaurada
por exaltações e consagrada a algo, ou alguém”, assim corroboramos com o rito e com o
tapete. Ademais,
[...] a festa instaura e constitui um outro mundo, uma outra forma de experiência da
vida social, marcada pelo lúdico, pela exaltação dos sentidos e das emoções[...]. É
pela con-junção dessas três características constitutivas da festa que podemos definila como paroxismo, dado que ela é fundamentalmente transgressora e instauradora
de uma forma de sociação, na qual o acento é dado pelo estar-junto, pelo fato
mesmo da relação (PÉREZ, 2002).

O tapete, mesmo não sendo incialmente parte do rito, ou seja, instrumento
indissociável da liturgia tradicional do Corpus Christi se efetivou como tradicional, como
“ornamentação essencial”. Assim, ele foi compreendido pelo povo como um motivo e um fim
dessa festa.
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Figura 15 – Na passagem, a perda. Fonte: autoral - 2015. Com a passagem
dos fieis na procissão os tapetes vão se desfazendo, assinalando sua
perecibilidade.

Dessa maneira, e como parte da festa, os tapetes, valendo-se de cores, formas, cheiros
e texturas, podem nos sensibilizar a enxergar a cidade como local onde novas relações sociais
potencialmente educativas podem emergir. De tal modo, ambas - cidade e festa intercruzadas pelo sensível, por um saber-fazer tradicional, articulam-se com as relações
sociais um “acordo” pela continuidade de heranças, tradições e memórias, efetuando funções
sociais, enquanto a sociedade efetua, pela memória, sua identidade.
Parafraseando o rito e a festa em seus processos, percebi no percurso investigativo,
pontos em comum entre ambos. A comunidade com suas crianças, interesses, encontros,
histórias e lugares se decoram, se transportam, se inauguram, efetivando ao final do ocorrido,
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o núcleo ritual. Nesse processo - risadas, comidas e conversas - irrompem a sobriedade
presente nesse rito, em seu contexto de parcimônia religiosa. Contudo, essas risadas
atenuaram o encontro entre ambos, festa e rito, e me fizeram observar que o tapete remete à
própria criação da festa, a criação da vida coletiva, pois ambos se encontram e nesse encontro
se definem. Porquanto: “Festa, cerimônia/ritual e divertimento não são redutíveis uns aos
outros” (PÉREZ, 2002, p.4).
O tapete de serragens, “ornamento efêmero”, criação sujeita à destruição – perecível possivelmente encontra na festa, a expressão de sua existência. Aqui a noção de sacrifício
parece ser preeminente. Mesmo que pisoteada, a construção estética advinda da serragem
colorida cumpriu, nesse momento, o seu desempenho. Essa construção antropológica dá à
festa sua própria significação, ou seja: designa-a como uma festa, como Corpus Christi.
Assim, foi observado que o limite entre ambos, festa, rito e objeto (tapete) não existem, pois
um se torna motivo do outro: tapete-festa-rito. Ademais, aquilo que possibilita essa ligação,
pode possivelmente ser um fenômeno educativo que tem na socialização, a transmissão dos
valores e suas apropriações.

2.2.3 A Festa e o Sacrifício
As referências em Jean Duvignaud (1997, 1983) particularmente vêm acenar um lado
controverso a que esta pesquisa vem abordar. O autor nega, sobre a premissa de uma
anárquica subversão de valores, num movimento, libertador, já que
[...] toda festa, mesmo quando puramente laica em suas origens, tem certas
características de cerimônia religiosa, pois, em todos os casos ela tem por efeito
aproximar os indivíduos, colocar em movimento as massas e suscitar assim um
estado de efervescência, às vezes, mesmo de delírio, que não é desprovido de
parentesco com o estado religioso. (DURKHEIM, 1996, p. 547-8).

Alves (2009) relata que para Duvignaud existe um sentido construído para além da
festa, já que
A festa representa, assim, o paroxismo da sociedade, pois, ao romper de modo
violento com as preocupações da vida cotidiana, surge para o indivíduo como um
outro mundo, onde ele se sente amparado e transformado por forças que o
ultrapassam (ALVES, 2009, p.24)
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Volto de tal modo, ao pensamento e controvérsia na ligação entre a festa e a diversão,
como bem embasa Léa Freitas Pérez (2002). O Corpus Christi, assim como outras festas
católicas, representa (não somente) momentos de comedimento, que ponderam sobre questões
sacrificais, em que os sentidos divertido e dançante, da festa, possivelmente não caberiam.
Dessa forma - Vânia Alves (2009) - ao partilhar de reflexões sobre a festa, em Duvignaud,
pontua que ele, tanto quanto Pérez, diante de uma antropologia contemporânea, acenam por
“uma desconstrução deste fenômeno, afirmando que é necessário tentar outra alternativa que
não seja algo que tenha substância, essência ou função, tratar a festa como um ato sem
finalidade, da ordem do gratuito” (ALVES, 2009, p. 24-25).
Por sua vez, a autora recorre aos estudos de Pérez para elucidar que a festa de hoje não
se compara à de ontem, num sentido de mudança, para melhor ou para pior. Ela observa que o
passado um dia foi o presente, mas, que a festa é tradição, “aquilo que o grupo faz e que passa
de geração em geração, perpetuado no calendário, numa periodicidade cíclica” (ALVES,
2009, p. 24-25). Na festa, preconizam-se mudanças, a
[...] criação de uma outra tradição, [...] o movimento de transmissão que quase
sempre se dá pela oralidade. Contar as histórias é lembrar da ancestralidade, dos
mais velhos, de outro tempo. A festa é o que permite a suspensão do tempo, o
esquecimento. (ALVES, 2009, p.25)

Alves esclarece que Duvignaud tem na festa a inversão da ordem social, na medida em
que estabelece que a festa rompe com a ordem estabelecida. Duvignaud (1986) compreende a
festa como pertencente ao campo do imaginário (como Vânia Noronha Alves explicita) do
simbólico, logo, em constante devir: aberta às experiências. Deste modo,
Para ele, não seria preciso explicar o que é a festa nem o tipo de vínculo que ela
constrói, mas o que acontece quando os homens se reagrupam nestes momentos
privilegiados. A festa é ausência de significado, portanto potencialidade de gerar
significantes. (ALVES, 2009, p.25)

Nessa conduta indômita, a festa constitui um outro mundo e relaciona-se por meio do
simbólico, aos sentidos e sensibilidades. Remete ao lúdico, à performance maussiana (1981)
e a exaltação epifânica que se encontra para além do cotidiano. É como Pérez descreve (2011,
p. 93-100), é Dionísio que “[...] abre a via do estranhamento, possibilitando assim que o eu
[mesmo] experimente, a partir da própria vida, ser outro que si mesmo, ser o outro que lhe
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habita, o eu que se torna outro” (PÉREZ, 2011, p.99). Assim “fazer a experiência da alteridade
é ser outro para sentir-se mais a si mesmo” (PÉREZ, 2011, p.99).
Além destes pontos, também, é possível entender a estética dessa festa como
sacrifício. Ou pelas palavras de Duvignaud (1997) um “Sacrifício inútil”, mas também a
observo em seu esforço como representação, fenomenologia da fé, da dádiva, ou da troca,
porque:
[...] Em todo sacrifício há um ato de abnegação, pois quem se sacrifica se priva e se
dá. Essa abnegação lhe é mesmo frequentemente imposta como um dever. [...] Mas
essa abnegação e essa submissão não deixam de ter um lado egoísta. Se o que
sacrifica dá alguma coisa de si, ele então se dá; ele se reserva prudentemente. É que
se ele dá, é em parte para receber. O sacrifício se apresenta, então, sob um duplo
aspecto. É um ato útil e uma obrigação. O desinteresse se mescla ao interesse. Por
isso ele foi frequentemente concebido sob a forma de um contrato (HUBERT;
MAUSS, 1968).

Pode-se dizer que a aquisição das serragens para a realização dos ornamentos não
possuía um valor material, mas um valor simbólico. Estabelecido através das complexas
relações sociais em um ato voluntário e, porque não, sacrificial. Uma vez que “[...] sacrificar
é, ao mesmo tempo, dom e abandono, que se traduzem na festa, em primeiro lugar, pela
partilha da paixão comum, criadora de uma comunhão que é vivida através de atos e gestos
excessivos [...]” (PÉREZ, 2002, p.5).

2.3 Viandantes
“Hoc est enim corpus meum [...]”
(este é o meu corpo)
- Cânon Romano – Consagração do pão -

Andei observando as representações alegóricas que se estendiam como um manto, no
chão da rua. A procissão ainda não havia se iniciado, e nesse “trafegar” entrei na Rua do Fogo
(Comendador Viana). Após alguns passos, avistei mais acima uma velha senhora debruçada
sobre as rendas brancas, em sua longa janela azul. Com os olhos brilhantes e de blusa
rendada, ela sorriu e disse: “Bonito, né?!”. Eu lhe dei bom dia e respondi com um leve sorriso
nos lábios um emocionado sim.
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Fotografia 16 - Rendas na janela. Fonte: autoral –
2015. Toalhas de mesa e panos rendados são
colocados nas janelas de algumas casas, como
costume de enfeitá-las para a passagem do
sagrado.

Diante da leitura das notas, percebi ao caminhar por entre as perecíveis serragens em
cor, em meio aos muros e calçadas do patrimônio arquitetônico sabarense, que foi possível
apreender essa cidade em meio a fenômenos educativos. Como Marcel Mauss sugere sobre o
fato social total, pude conceber a cidade e seus sujeitos por meio de aprendizagens e
experiências que me apresentaram como constituintes deles mesmos, que os representavam
em sua totalidade. Suas memórias, oralidades e a transmissão de uma tradição através da
observação da experiência dos mais velhos, ao realizar as ornamentações, compuseram a
ressonância de uma cultura religiosa e dos olhares jovens, como (em metáfora sobre a cidade),
“um palimpsesto de histórias contadas sobre si mesma, que revelam algo sobre o tempo de
sua construção e quais as razões e as sensibilidades que mobilizaram a construção daquela
narrativa” 32.
Ao recriar os passos de onde sairia dentre poucas horas a caminhada ritual
(SANCHIS, 1983), fui ao início do tapete, fora de meu recorte, para a velha Igreja do Rosário.
32

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Op. cit., p.17.
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Neste local as “narrativas sobre a procissão redesenham uma cidade colonial que é, ao mesmo
tempo, medida de unidade e diversidade do Reino Português” (SANTOS, 2005, p.17).
Ali estavam, elevados à dignidade e glória dos altares, santos de cor escura como
eles, santos que, se não faziam o milagre de libertá-los da escravidão, pelo menos
escutavam com ouvidos paternais e compreensivos os queixumes contra a
brutalidade e egoísmo dos senhores das lavras [...] (ALMEIDA, 2010, p.59).

Fotografia 17 – Celebração à frente da Igreja N. S. do Rosário dos Pretos.
Fonte: autoral – 2015. Daqui começam a missa e a procissão do Corpus Christi.

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos33 é uma igreja inacabada do período colonial,
retrato de uma das faces das Minas setecentistas, onde o culto católico simbolizava a
agremiação dos negros e seu labutar escravo.
O início da celebração ocorre com uma missa realizada na entrada dessa igreja. Dali os
fiéis partirão dando o primeiro de muitos passos em direção à antiga Igreja Matriz de Nossa
Senhora da Conceição34. Assim sendo, a oração e as conexões com o divino são processadas
entre o caminhar e as pausas em determinadas localidades, ao longo do percurso, em que

33

Situada na Praça Melo Viana é datada de 1768 (início da obra) e atesta em sua estrutura as formas de
edificação arquitetônica da época. Em sua lateral, na sacristia, encontra-se um pequeno Museu de Arte Sacra
com expografia de objetos e peças dos séculos XVII e XVIII. Em seu interior a igreja mantém uma pequena
capela construída em 1713, ainda em pleno funcionamento.
34
Hoje alcunhada apenas por “Igreja Matriz” é uma das mais velhas igrejas de Minas Gerais, foi inaugurada em
1710. Ela está situada na parte baixa da cidade, na Praça Getúlio Vargas e é uma das obras e esforços do Pe. José
Queirós Coimbra, vigário por mais de cinquenta anos.
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percebemos “a repetição, o caráter cíclico” (SANTOS, 2005, p.32) e as delimitações do
domínio católico.
Mesmo não sendo o foco da pesquisa, faz-se necessário destacar brevemente as
relações de poder e influência em que foram verificadas, tanto por disparidades religiosas,
entre católicos e protestantes, quanto nas questões políticas e suas influências. Nas
investigações e fotografias nos períodos de 2014 e 2015, foi percebida uma breve
descontinuidade, lacunas na produção dos tapetes, em sua trajetória.
Em análise, quanto a essas rupturas e em rápidas perguntas durante o processo de
feitura dos tapetes (no ano de 2015), foi ouvido de alguns sujeitos presentes, que: “Quem
mora nessa casa aí..., que está sem tapete na porta, é evangélico. Eles, não gostam disso!”.
Beatriz Catão Cruz Santos (2005) apresenta compreensões sobre a festa do Corpus Christi,
dentre elas, a de entrever em sua conformação, reminiscências de períodos medievais, mais
especificamente o da Reforma Protestante e o da Contrarreforma:

A direção do Trento reafirmava a ortodoxia religiosa para fazer frente aos que
cindiram a Verdade, em termos de uma guerra religiosa. E, neste sentido, trazia
consigo um reviver de práticas e gestos de ordem medieval. (...) Assim, é
compreensível porque as missas e procissões de Corpus tornaram-se, na época da
reforma protestante, ocasião de violenta confrontação ou os “mais incitantes eventos
rituais” (SANTOS, 2005, p).

Santos (2005) pontua que a referida festa deteria uma “dupla ordenação” estando a
cargo tanto da Igreja, quanto da Monarquia. Dessa forma, ela35 apresenta as relações de
influência (e confluência) da Coroa, através da Câmara Municipal, no período colonial,
apresentando “inúmeros editais das Câmaras, que legislam sobre as procissões e, em
particular, sobre o Corpus Christi.” (SANTOS, 2005, p.31). Pois que,
Corpus Christi no século XVIII, pelo menos aquela sonhada pelas autoridades
coloniais, deveria ser a “grande”, “solene” e “célebre” procissão, nos termos da
documentação da época, porque simultaneamente recomendada por Sua Majestade e
demonstração de devoção. (SANTOS, 2005, p.34).

Na entrevista, Pe. Rogério relatou o que tem sido feito pela igreja para que os tapetes
mantenham sua continuidade no centro histórico da cidade. Ele expôs que os jovens e as
demais pessoas das paróquias de bairros como: General Carneiro, Rosário e Roça Grande,
entre outras localidades da cidade, são convidados por ele para participarem da elaboração
35

SANTOS, 2005, p. 30.
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dos enfeites e dos tapetes para a procissão. Como meio de integração entre os participantes da
festa, as comunidades católicas vêm dividindo a frente das áreas comerciais e locais não
residenciais para que esses grupos fiquem responsáveis pela continuidade dos tapetes. Como
Pe. Rogério enfatiza: “É a cidade participando da festa, num todo”.
Voltando ao caminho da procissão, na obra recém-finalizada dos tapeceiros. A
pesquisa tomou como ponto de partida a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.
Lembrada como ruína, essa igreja simboliza - na atualidade - a resistência, e possui
como marco a paralisação de sua obra, que supõe ter acontecido após a abolição da
escravatura, em 1888.
À frente da igreja uma multidão se acomodou na Praça Melo Viana e a celebração teve
início. Observando atentamente as palavras do Padre Rogério Messias e seus auxiliares, rezas,
coros e fogos de artifício foram lançados ao ar em meio a fumaças de incenso e longas velas
acesas em devoção. Paramentada de opas vermelhas, a Irmandade do Santíssimo Sacramento,
junto à Orquestra Santa Cecília36 abriram as alas da procissão de Corpus Christi (2015)
seguindo pelo lado direito da praça em direção à Rua Dom Pedro II.
Essa festa pôde ser percebida e comparada ao ilustrar os seus vínculos religiosos nas
relações sociais, pois, assim como na sociedade colonial, pude inferir que as festas

Eram acontecimentos únicos que serviam como válvulas de escape das tensões
sociais geradas pela desigualdade entre as classes e grupos. Em muitos de seus
aspectos, eram manifestações inversas do quadro social onde estavam inseridas, já
que a riqueza, ostentada pelo ouro, não acontecia para todos, pois a maioria da
população era composta por escravos e mestiços, formando, na verdade, uma
sociedade hierarquicamente dividida e violenta. (SILVA, 2009, p.99)

Adornos coloridos e rebuscados destinados à espetacularização do rito evocavam por
meio da encenação ritual pronunciar /enunciar antigos valores sociais que ainda me pareciam
recorrentes. Compreendi a presença religiosa através de uma poética, assim como o sensível
que se dirigia ao encontro com o sagrado pelo meio epifânico. Nesse encontro a festa barroca
se recompunha, por “uma ordenação formal, constituída e construída sob a forma de
amarrações efêmeras e espetaculares [...] desfilando na rua com luxo, com pompa e com
circunstância” (PÉREZ, 2011, p.104).
36

A Sociedade Musical Santa Cecília de Sabará, completou 235 anos de fundação, em 22 de novembro de 2016.
Entidade bicentenária, a Sociedade Musical Santa Cecília é uma entidade civil, sem fins lucrativos, voltada única
e exclusivamente para a divulgação da música em Sabará e em todo o estado de Minas Gerais”. Informes,
disponíveis em:<http://santacecilia.mus.br/>. Acesso em: 16 de mar de 2016.
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Fotografia 18 - A procissão. Fonte: autoral – 2015. Em meio à
multidão percebe-se ao fundo o pálio, um longo tecido
sustentado por quatro hastes, aqui nas cores amarelo e
vermelho, que salvaguarda o pároco ao conduzir o Santíssimo
Sacramento.

De tal modo a procissão caminhou. Nela foi possível notar o ato de trilhar, como uma
atuação em devoção religiosa e social. Suas narrativas se entrelaçavam através de uma
experiência “epifânica”, na alegórica festa para Deus.
Ao caminhar e perceber sons, espaços, olhares, memórias, fui levado ao campo dos
sentidos, aos significados da presença e da ausência do meu próprio corpo. Caminhei com a
procissão e entendi o porquê de um sacrifício estético. As narrativas visuais do tapete me
lançaram ao centro de tudo isso, ao encontro de uma ressonância com sua tradição. E, ao
encontro do outro: do morador, do transeunte, da beata, das crianças, dos artífices, dos leigos,
das diversas presenças (e ausências) que ali um dia estiveram e que, hoje - naquela
peregrinação – por um percurso da cidade, davam sentido ao tapete e a tradição.
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Nesse trajeto pude encontrar a presença do outro e a sua necessária colaboração; a
alteridade, pois, por meio dessa, pude identificar-me e os outros. Notei a diversidade, através
dos fieis de várias faixas etárias e pelos sujeitos que puderam madrugada afora, ornamentar a
rua. No caminho coberto pelo tapete colorido, para a recepção do divino, foram observados
pais de mãos dadas com seus filhos, caminhando e olhando para suas próprias unhas, ainda
sujas pelos restos das serragens, fitando a destruição de sua demorada criação.
Enfim, participando da experiência de construir esse ornamento, junto aos tapeceiros
de cores durante várias horas, na noite que precedia a celebração, compartilhei das mesmas
memórias que Esequias Souza de Freitas (2014, p.16) quando ele descreveu que a:
[...] experiência de participar da realização dos Tapetes de Serragem, e de seu
desmanchamento, sob os pés de uma procissão, introduz-nos a um estado de
sujeição a uma sensorialidade de estirpe barroca, atualizada em nossos dias pela
resiliência de traços de uma mentalidade fortemente impressa desde os tempos do
Brasil colônia, que traz consigo elementos de uma cultura urbana própria à
colonização portuguesa, ainda presente nos modos espontâneos de fazer e ser cidade.
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Fotografia 19 - Entre as gerações, patrimônios. Fonte: autoral – 2015. Na noite de 04 de
junho de 2015, a efervescência e sociabilidade se apresentam, ao enfeitar a rua.
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3 CULTURA, PATRIMÔNIO E EDUCAÇÃO

Mas quem ficou, no pensamento voou
Com seu canto que o outro lembrou
E quem voou, no pensamento ficou
Com a lembrança que o outro cantou
- Milton Nascimento –

3.1 Práticas culturais e patrimônio

Ao longo do século XX, seja nas esferas públicas, acadêmicas, populares ou legais, o
conceito de cultura foi amplamente modificado e utilizado. Sua origem remonta ao termo
Kultur, do alemão “espírito do povo”. Seu sentido primeiro era atribuído a um conjunto de
relações sociais, incluindo hábitos, fazeres e saberes compartilhados por indivíduos em
sociedades específicas. De início, a antropologia constituiu a ideia de cultura como resultado
da razão humana, estabelecida em uma perspectiva universal. Essas considerações foram
amplamente questionadas e reformuladas com o passar dos anos, principalmente em
decorrência dos desdobramentos das duas grandes guerras mundiais e do neoimperialismo.
O alemão Franz Boas (2004) e os norte-americanos Clifford Geertz (1989) e Marshall
Sahlins (2003), entre outros teóricos, realizaram pesquisas importantes sobre a cultura. Geertz
(1989, p.15) a definiu como sendo uma teia de significados, formalizando suas bases
recorrendo aos estudos de Max Weber. Para esse antropólogo, as bases iluministas do
conceito impunham uma superioridade cultural aos grupos não ocidentais, apresentando-os
como culturas “não civilizadas”. Em suas palavras,

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de
significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua
análise; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como
uma ciência interpretativa, à procura do significado. É justamente uma explicação
que eu procuro, ao construir expressões sociais, enigmáticas na sua superfície
(GEERTZ, 1997, p.4).

Tomando como base o conceito de cultura em Geertz (1997), pressupus que, por meio
das construções simbólicas compartilhadas entre os sujeitos através do tempo e do cotidiano

74

no lugar (CERTEAU, 2005), uma identidade coletiva foi construída entre os sabarenses
católicos. Uma história local em que os valores e memórias das expressões dessa produção
humana, seus bens culturais interconectassem como uma teia às práticas tradicionais que
constituem seu patrimônio intangível, por sua vez, sua consciência de mundo e sentimento de
pertencimento.
Quando a discussão aponta para o patrimônio cultural de um povo é indispensável que
determinados conceitos como a própria palavra patrimônio sejam esclarecidos. O significado
de Patrimônio, Pater - nomos37 é proveniente do latim e sua etimologia aponta para as
heranças provenientes do pai, como o chefe da família. Essas heranças podem se encontrar
numa extensão material ou imaterial, o que pontua sobre os vínculos sociais relacionados à
família, ao local de sua origem e habitação nas cidades. Esse conjunto de bens herdados em
vida e transmitidos após a morte para as gerações sucessivas diverge de outro âmbito em que
o patrimônio foi posteriormente percebido: como representação da memória coletiva de um
povo.
Os bens móveis e imóveis subscreveram as referências do patrimônio histórico. No
século XVI, com o Renascimento cultural e científico europeu já era possível perceber a
afirmação de um olhar sensível para as heranças clássicas (greco-romanas) por meio dos
monumentos históricos, presentes nas principais cidades do continente. Essa nova abordagem
do conceito de patrimônio se consolidou decorrente da formação dos estados, da nação, como
bens coletivos influenciados pelo contexto da Revolução Francesa, em 1789, quando os bens
da aristocracia foram “postos” à nação (FIGUEIRA, MIRANDA, 2012) e a noção de estado
se concretizou. Assim, o conceito de monumento histórico ganhou forma, passando a
representar a nação,

[...] registrando a materialidade do passado a partir da conservação, da preservação e
do culto aos monumentos e, dessa forma, organizando os signos representantes da
38
identidade coletiva nacional. [...] pode-se afirmar que monumento passou a
referir-se a tudo aquilo que foi produzido por uma comunidade com o objetivo de
rememorar acontecimentos ou trazê-los à memória de gerações seguintes
(FIGUEIRA, MIRANDA, 2012, p.16-17).

37
38

A palavra também articula com Patrimonium, que significa: herança paterna.
Grifo das autoras.
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O termo patrimônio histórico e artístico veio através do SPHAN, por meio do artigo
1º, Decreto-Lei n. 25, de 30 de novembro de 1937,39 designar o patrimônio histórico e
artístico nacional:
[...] o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja
de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou
artístico.

Esse decreto implantava a forma de organização e proteção do patrimônio histórico e
artístico brasileiro, tanto quanto a política de tombamento e restauro dos acervos (FIGUEIRA,
MIRANDA, 2012)40.
Já no artigo 216 da Constituição de 198841, que estabelecia parcerias entre a sociedade
e o estado para a defesa da memória constituem patrimônio cultural brasileiro:

[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas
e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.

Mediante aos referidos decretos é necessário informar sobre a importância do
patrimônio para a cultura e memória de um povo. O conceito de memória coletiva fundamenta
a noção de identidade e embasa, através de imagens, tanto quanto do tempo e das datas, as
lembranças do cotidiano de um grupo e suas especificidades, como a ocasião de uma festa,
por exemplo. A memória coletiva herda elementos que constituem o imaginário comum,
principalmente utilizando da oralidade, como defende Jacque Le Goff (1990). A lembrança,
na memória coletiva, é uma ação “permanente” dada pela oralidade, o que, por sua vez,
entrecruza História e mito tornando-se viva, através das narrativas.

39

Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_no_25_de_30_de_novembro_de_1937.pdf>. Acesso em:
11 de fev. de 2017.
40
P.32.
41
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Constituicao_Federal_art_216.pdf>. Acesso em:
11 de fev. de 2017.
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Pesquisa, salvamento, exaltação da memória coletiva não mais nos acontecimentos,
mas ao longo do tempo, busca dessa memória menos nos textos do que nas palavras,
nas imagens, nos gestos, nos ritos e nas festas; é uma conversão do olhar histórico
(LE GOFF, 1990, p. 472).

Por sua vez, um diálogo foi produzido utilizando-se dos patrimônios imateriais e das
identidades culturais, na premissa de estabelecer reflexões sobre as representações sociais,
adotando principalmente as teorias de José Reginaldo Santos Gonçalves, dentre outros
teóricos e seus pares. Nas recriações da cena societal, que:

Ao interagirem de diversas maneiras com o mundo social, os sujeitos procuram
encontrar e desenvolver uma identidade, incorporando e recriando objetos e
símbolos, articulando, por meio das representações sociais, sua vida à realidade
social (SIMAN, 2005, p.351).

A noção recente de patrimônio intangível se estabeleceu por meio da compreensão de
“práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas” (FIGUEIRA, MIRANDA,
2012, p.14) reconhecida e produzida por uma comunidade. São caracterizadas "por sua
transmissão de geração a geração e por sua constante recriação em função do ambiente, da
interação com a natureza e da história” (ibid. 2012, p.14). Desse modo, são capazes de gerar
sentimentos de identidade e continuidade por aquilo que foi praticado. A natureza do
patrimônio imaterial propicia um interesse crescente sobre as interações humanas, seus modos
de vida, formas de conhecimentos, técnicas, usos de instrumentos e representação
cultural. A particularidade desse tipo de patrimônio, como esclarecem Figueira e Miranda
(2012, p. 129) , está no fato de se tratar de um “fenômeno percebido, experimentado e
vivenciado mediante a interação humana”. Por muitas vezes ao não produzirem resíduos,
materiais concretos, eles dependem das manifestações e expressões culturais e sociais para
lhes conferirem sentido, já que "comunicam visões de mundo, de uma época e de uma
sociedade específicas, e, portanto, "dependem" do público para que possam existir
como experiência completa”. (FIGUEIRA, op. cit., p.129.).
A importância dada ao patrimônio intangível foi adquirindo espaço, e, em 2003, a
Unesco sancionou a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial42,
determinando o patrimônio imaterial como um
42

Vale ressaltar que a importância do Decreto Nº 3551, de 04 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens
Culturais de Natureza Imaterial constituía o patrimônio cultural brasileiro. O mesmo se refere à criação
do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial - que lhe dava, dentre outras providências, o norteio sobre a
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[...] "legado vivo" das criações anônimas - práticas, expressões, representações,
processos culturais, conhecimentos e técnicas, (assim como os instrumentos,
artefatos, objetos e lugares que lhes são associados) - que as comunidades – ou
mesmo, excepcionalmente os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu
patrimônio cultural.43

Essa proposta ressalta a necessidade de valorização cultural local para a vinculação
do sujeito ao seu contexto e lugar, de forma a torná-lo capaz “[...] de conhecer e de vivenciar
a cultura do local que habita, de criar vínculos com a memória de sua localidade, e, dessa
forma, de construir sua identidade social e cultural. [...] de compreender a experiência do
espaço que integra” (FIGUEIRA, MIRANDA, 2012, p. 120).
A formação da identidade social de um povo se estabelece por processos de
pertencimento. Do reconhecimento do sujeito como agente ativo na construção do processo
histórico e da memória coletiva de uma comunidade. As mudanças de valores atribuídos a
esse processo se dão por meio das diferentes narrativas estabelecidas pela pluralidade de
sujeitos envolvidos na construção e manutenção dessa memória, entre outros, através de seus
bens culturais. A memória e sua repercussão (processada pelos diferentes contextos
históricos) conferem sentido e dinamizam constantemente a representação dos patrimônios
em suas conjunturas. Desse modo, o “sentimento de pertencer a um lugar está condicionado
ao reconhecimento da existência dos bens culturais e envolve a conformação das identidades e
dos valores que orientam as práticas sociais de um povo.” (FIGUEIRA; MIRANDA, 2012,
p.12). Afinal, “como prática social, os bens culturais adquirem valores que lhes são atribuídos
gradativamente, em determinadas circunstâncias e ao longo do tempo, moldam sentidos e
significados diversos” (FIGUEIRA; MIRANDA, 2012, p.12).
Para melhor estabelecer análises acerca do patrimônio, utilizo das referências de José
Gonçalves (2005-2007) que enfatiza seus questionamentos e reflexões na observação e
compreensão da cultura, através do patrimônio. Para isso, Gonçalves classifica os
patrimônios: “[...] como partes inseparáveis de totalidades cósmicas e sociais, [...] como
extensões morais e simbólicas de seus proprietários, [...] sejam indivíduos ou coletividades,
estabelecendo mediações cruciais entre eles e o universo cósmico, natural e social”
(GONÇALVES, 2005, p.18).
direção, submissão, registros e acompanhamentos sobre o patrimônio intangível. Disponível
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3551.htm>. Acesso em: 29 de maio de 2016.
43
Ibidem, p.135.

em:
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Nesses trabalhos, Gonçalves estabelece uma distinção entre a concepção clássica e
contemporânea de cultura, relacionando ambas à compreensão sobre o patrimônio. A primeira
atribui à cultura tanto uma dimensão de herança quanto de aperfeiçoamento social, que é
transformado e incorpora melhorias por meio da educação intergeracional. A segunda
compreende a cultura como relação construída por coletividades e como um processo
identitário.
Desse modo, o autor (2005) concorda com as compreensões do fato social total de
Marcel Mauss (2003), para explorar as diversas possibilidades semânticas do discurso sobre
patrimônio e suas possíveis abordagens.
Ilustrando o fato social total (MAUSS, 1974, p.41), José Gonçalves reflete sobre as
categorias de patrimônio para contextualizá-lo e entendê-lo como identificador e propiciador
de uma dimensão cultural. Assim, ele dialoga com a noção contemporânea de cultura em suas
formas intangíveis, concebendo a cultura como sendo expressa pelo patrimônio. Para isso,
opera entre os diálogos e teorias sobre a cultura por um ponto de vista antropológico,
explorando o conceito de ressonância para se referir à complexidade dos valores identitários e
de pertencimento (conforme explicitado anteriormente).
Pelo enfoque nos estudos de Mauss (2005), Gonçalves compreende três categorias
como potentes instrumentos de análise sobre esse discurso, a saber: Materialidade, Patrimônio
e Ressonância (GONÇALVES, 2005). O autor estabelece os sentidos de criação do
patrimônio subentendido ainda, enquanto herança. Por consequência, identifica as relações de
memória e a interferência do pertencimento dos vários sujeitos sobre os patrimônios
inventados por meio de planejamentos políticos e instituídos como tal, não encontrando a
ressonância junto dos que dele farão usufruto.
Todavia, o autor discute as rupturas que operam entre a história e a memória, que se
encontram em pontos limítrofes, dentre a identidade e as representações coletivas da
memória. Por fim, Gonçalves anuncia que seu foco estaria em descrever essas ambiguidades e
explorar suas possibilidades de deslocamento para a construção identitária do presente. Pois
que,

A interpretação antropológica de quaisquer formas de vida social e cultural passa
necessariamente pela descrição etnográfica dos usos individuais e coletivos de
objetos materiais. Não apenas pelas razões evidentes de que esses objetos
preenchem funções práticas indispensáveis, mas, especialmente, porque eles
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desempenham funções simbólicas que, na verdade, são pré-condições estruturais
para o exercício das primeiras (GONÇALVES, 2007, p.8).

Fotografia 20 - Tradição e patrimônio. Fonte:
autoral - 2015. Na Igreja de Nossa Senhora do
Rosário, vários fiéis assistem a missa realizada
nas escadarias à frente da construção.

A identificação da prática e do objeto (tapete) como presumivelmente pertencentes ao
grupo dos tapeceiros é instaurada pela memória coletiva desse grupo, e reflete nas práticas
sociais como uma “evocação” das tradições culturais. Os signos, como brevemente destacados
no Capítulo 1, são meios de apropriação, de transmissão e ressonância, carregando consigo
essas flexões. O corpo social ao refutar memórias menores e fragmentadas, legitima uma
hegemonia e torna presente as relações políticas44 em seu controle de recordar e esquecer para
em seguida lembrar. Signos que transitam “entre a memória do poder e o poder da memória”
(CHAGAS, 2013, p.20).

44

Essas relações serão pouco discutidas na presente pesquisa, por, de certa forma, desviarem nossa atenção para
pontos outros de análise e reflexão.
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Assim sendo - na contemporaneidade - as relações entre cultura e patrimônio se
modificaram para envolver diversos sentidos simbólicos. A articulação entre patrimônio e
cultura vem ganhando ênfase, coexistindo numa extensão social.
Através desses pressupostos, constatei que a fragilidade presente no tapete tem no
caminhar da procissão seu feito final, sua destruição material. Essa perda e sua demorada
construção capturam certos momentos que demonstram os valores desse objeto e a sociedade
que o criou. Portanto, sua construção estética explicaria a sua própria comunidade, análoga ao
fato social total maussiano.
Observei que o tapete de serragens, sendo percebido como intercessor entre a
memória, a festa e o rito de seu uso, é identificado no encontro de ambos os patrimônios:
material e imaterial.
O tapete, sendo um suporte na construção e expressão coletiva e leiga, permite
articular possibilidades de uma educação de valores subjetivos e, quem sabe, contribui na
transmissão de sua história, construção e transformações culturais.
O que precisa ser demonstrado, nesse momento, consiste na educação presente nessas
práticas. Pensar na experiência festiva como momento de transmissão dessa herança cultural,
demarca o que vem sendo feito e as tradições que se transformam no movimento da história.
Vimos na fotografia 22 (p.85) um momento singular de transmissão intergeracional em que
um senhor idoso observa seu neto e filho compondo, juntos, as ornamentações de sua rua. O
pai ensina o seu filho, ainda criança, como assentar as serragens entre os calçamentos para
que fiquem uniformes. É interessante perceber que na infância as crianças observam,
manuseiam e são instigadas a produzirem os tapetes e a festa junto aos jovens, adultos e
idosos. Isso se repete e, com o passar dos anos, espera-se que a criança, ao caminhar para a
fase adulta, saiba como proceder com as formas de se preparar e dar continuidade à tradição
de maneira sempre renovada. Flagrei um momento de inter-relação dos sujeitos quando, por
meio de gestos, os fazeres e saberes perpetuam essa herança. Nessa noite da feitura dos
tapetes, vi crianças rodearem os adultos na expectativa de aprenderem uma tradição que se
repete todos os anos. Nesse momento, elas escutam, experimentam, assimilam e reproduzem,
até certo ponto, aquilo que vem sendo feito com as serragens e demais materiais. As crianças
aprendem a preencher as formas no chão, entendendo o local certo em que cada cor deverá
ficar. Sentem os cheiros, as texturas, e, sobretudo, as histórias que os adultos sempre lhes
contam, o que fundamenta a prática e as integra ao próprio grupo de tapeceiros. Histórias
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orais, crenças e os fazeres unem as sensibilidades e sentidos, integrando também a
possibilidade de que esses possam se inovar.
Podemos dizer que, ao estarem na festa, as regras são outras. Nela terão primazia os
sentidos, a imaginação, os valores pessoais e coletivos. Ao vivenciarem a festa, repete-se e
recria-se um outro mundo, o mundo de um grupo do qual os jovens querem fazer parte. Neste
“jogo” compreendem que ao ajudarem o grupo, na festa e para a festa, eles podem fazer parte
dela e assim, por intermédio da cooperação, a este se integram. Alguns se afeiçoam pela
prática, já outros, não. Alguns se aproximam pela fé, outros pelo lúdico ou pelo grupo e, ao
aproximarem, criam laços de pertencimento, compreendendo de perto o que é a vida social.
Assim como na vida social, as propostas se alteram, seus “protagonistas” e seus meios
se modificam, transgridem. Entretanto algo permanece entre as inovações e aprendizagens.
Talvez a continuidade da transmissão do velho ao novo, de seus valores, por exemplo, ou
mesmo os alicerces daquilo que os mais velhos acreditam, por intermédio de suas
experiências e vivências, serem suas verdades.
Com as experiências dos tapeceiros, nas duas ruas analisadas, nesta pesquisa, pude
distinguir que os materiais e as técnicas se inovam, mas, que essa prática e seus motivos se
mantêm. A fé desse povo e a maneira que encontraram para se conectarem com o que há de
efetivo em sua crença perduram, em detrimento às formas de fazer, materiais e propostas de
pessoas e grupos, que mesmo distintos, operam para um mesmo fim. Nessa operação, nesse
“ofício”, o do tapeceiro de cores, sobrevive, na beleza dos ciclos festivos, a apreensão de sua
cultura e sua história.
Os meios e probabilidades, em se aprender e ensinar, mediante aos tapetes e à festa
,são diversos, como: a história da festa do Corpus Christi e a história dessa festa em Sabará; o
calendário da festa e sua realização no cotidiano; suas práticas e suas formas, materiais e sua
problemática na atualidade; as diferentes mediações estéticas e sensíveis, religiosas e
sociológicas, presentes na festa e no tapete; os rituais, a fé e suas contextualizações e
manifestações no espaço físico da cidade; as diferentes sensibilidades, as memórias das
distintas faixas etárias, dos diferentes sujeitos e grupos de tapeceiros; por fim, pensá-las e
apreendê-las como patrimônio cultural imaterial, em suas definições e atribuições.
É natural que o tempo modifique as coisas, suas funções, os desejos e vontades de
pessoas e crie, por sua vez, conflitos entre os interesses de grupos e de gerações. O que num
dado momento é do interesse dos mais jovens, pode não ser o dos mais velhos, bem como
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pode também não pertencer ao dos adultos. A pesquisa me levou a perceber a pouca
importância que os jovens, na atualidade, têm em manter as mesmas formas de tradição, como
a que enfoco, por exemplo. Para eles denota grande gasto de tempo e mediante ao pouco
pertencimento às importâncias e questões que “não lhes cambem”, elas são vistas como sendo
“exclusivas” aos mais velhos. Esses diversos pontos de encontro e desencontro acabam por
criar conflitos, tanto geracionais, quanto religiosos, ou ligados às crenças, à forma de como se
portar diante delas e das relações sociais estabelecidas na rua, com o convívio entre vizinhos,
parentes e amigos.
Esses conflitos foram percebidos através da observação das lacunas que ocorriam no
percurso dos tapetes em algumas ruas, como já pontuei, a Rua Comendador Viana (Rua do
Fogo) e como farei, sobre outro ponto que não o religioso, mas, de habitação residencial, no
capítulo 04. Ambos têm, em comum, organizações de grupos sociais distintos, como é o caso
do grupo religioso. Alguns sujeitos pertencentes a vertentes protestantes reconhecem e até
permitem que façam tapetes à sua porta, mas, outros não, por se tratar de uma prática cultural-religiosa que não lhes agrada e por essa possuir em seu cerne o uso de imagens de adoração,
o que não tem relação com seus princípios dogmáticos. Neste quesito as lacunas presentes nos
tapetes faziam reconhecer os limites dessa prática, ou, as rupturas sociais criadas por uma
ornamentação convencionada como comum ao povo, o que não se configura, na verdade.
Da mesma forma, a prática dos tapetes possibilita discutir sobre questões relativas aos
processos de socialização, num âmbito de ruptura com a simbolização necessária para
apreensão desses fazeres e saberes, enquanto tradição dos tapeceiros. Essa é outra analogia
existente entre as dinâmicas intergeracionais que influenciam os contextos sócio-históricos,
que serão abordados a seguir. Atento-me às referências simbólicas capazes de dar movimento
às questões históricas, ao olhar do sujeito para o passado, na premissa de que ele reconheça
representações e narrativas e com elas se identifique. Como Tomizaki (2010) relata:
Penso que a dinâmica intergeracional, que possibilita que “as faces” das gerações
sejam viradas em direção ao passado, encontra apoio nos processos de socialização
mediados por diferentes instâncias socializadoras (família, escola, trabalho, igreja
etc.), que balizam todo e qualquer encontro entre gerações (TOMIZAKI, 2010, p.
341).

Portanto, os tapetes de serragens que ornamentam a festa de Corpus Christi foram,
nesta pesquisa, elencados como um patrimônio cultural, “representativo da memória coletiva
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de um povo” (FIGUEIRA; MIRANDA, 2012, p.15). Isso porque aos olhos de seus
elaboradores, apresentam-se como “elementos mediadores entre diversos domínios, social e
simbolicamente construídos, que estabelecem pontes entre passado e presente, deuses e
homens, mortos e vivos, nacionais e estrangeiros, ricos e pobres, etc” (GONÇALVES, 2005,
p. 16-17).

Fotografia 21 - Tradição e memória. Fonte: autoral - 2015. Na frente da
prefeitura tapeceiros compõem desenhos com serragens coloridas.
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3.2 Por meio da socialização, a transmissão e a herança da tradição
Ao analisar a festa e suas progressões temporais, tanto quanto o processo em que os
costumes, práticas, saberes e outros componentes da cultura “caminham” de uma geração a
outra, é importante considerar os estudos dos fenômenos geracionais, com a finalidade de
entender o que e como pessoas e grupos de diferentes gerações transmitem seus saberes e
fazeres, seus valores e sentidos atribuídos. Nessa proposta foram localizadas a noção de
geração e de relações intergeracionais construídas por Karl Mannheim e expostas por Kimi
Tomizaki (2010).
Os estudos de Tomizaki são provenientes de interlocuções com diferentes autores, em
especial com as ideias construídas por Karl Mannheim (1928), que se constituem em análises
acerca dos fenômenos geracionais, por meio de estudos sociológicos. Mannheim defendia que
o fenômeno geracional deveria ser concebido pela particularidade de uma situação social, ou
situação de classe de um indivíduo, ou seja, que sua interpretação sociológica deveria ser
analisada isolando-se importantes fatores que compõem os fenômenos sociais como, por
exemplo, seu recorte temporal e seu contexto histórico e social, já que para Karl Mannheim
(1928), a transmissão e a herança das tradições teriam por base a socialização. Por meio dessa
referência, Tomizaki (2010, p. 329) destaca que:

[...] transmitir e herdar são duas facetas de um mesmo movimento que coloca as
gerações diante do desafio de definir como devem se conduzir em relação à sua
herança, que pode ir dos bens estritamente materiais aos totalmente simbólicos, bem
como pode ser pensada tanto no plano das microrrelações sociais (como as
familiares), quanto em uma dimensão macrossocial [...].

Para estabelecer suas análises a autora aponta, inicialmente, para a íntima relação
existente entre a educação e o fenômeno geracional, que:
[...] embora educação e gerações sejam realidades diversas, esses dois fenômenos
sociais se encontram intrinsecamente ligados em função da necessidade de cada
geração transmitir aos seus sucessores aquilo que considera fundamental para a
preservação e continuidade da sua herança (TOMIZAKI, 2010, p.329-330).

Tomizaki estabelece que para haver entendimento acerca deste fenômeno é necessário,
primeiramente, explorar e definir o conceito de geração. Dessa forma ela lança mão de um
questionamento feito por Mannheim sobre as dinâmicas sociais, uma sociedade em que os
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membros nunca fossem substituídos, assim ela inquire: “Haveria espaço para novas
aprendizagens? A mudança social seria possível?” (TOMIZAKI, 2010, p.331). É plausível
que as sociedades e as gerações se alterem e se modifiquem com o passar do tempo.
Entretanto, a autora chama atenção para o que Mannheim nomeia de “dados elementares”,
fenômenos fundamentais que surgem com a vinda de novas gerações e que devem ser levados
em conta, já que carregam significações sociológicas importantes para a análise da dinâmica
geracional, que são:

(I) o surgimento permanente de novos agentes culturais; (II) o desaparecimento de
agentes culturais anteriores; (III) o fato de os agentes de um conjunto geracional
participarem somente de um período limitado de tempo no processo histórico; (IV) a
necessidade de transmissão permanente de bens culturais acumulados; (V) a
continuidade “eterna” da substituição das gerações (TOMIZAKI, 2010, p.331).

Fotografia 22 - Entre gerações, a educação. Fonte: autoral – 2015. Nas
ruas da cidade foram percebidas as relações intergeracionais, em que os
mais velhos transmitem suas tradições aos mais novos.

Novos agentes constituem novos modos de atuação motivados e determinantes das
transformações sociais de sua época. No entanto, o nascimento biológico, como elucida a
autora, de novos membros na sociedade num determinado período histórico, não garante que
os mesmos farão parte de uma determinada geração, assim, a contemporaneidade cronológica
(Tomizaki, 2010, p.332) é apenas um dos pontos de pertencimento do indivíduo a uma
coletividade. Dessa forma:
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As gerações possuem, na sucessão biológica, sua condição de existência concreta.
No entanto, elas não se efetivam como tal sem a constituição de uma situação
material e simbólica capaz de criar o pertencimento a uma coletividade
(TOMIZAKI, 2010, p.332).

De tal modo, Tomizaki situa no diálogo com Mannheim, o esclarecimento da
existência de uma analogia entre a situação de classe e a situação geracional. Para
Mannheim, um sujeito estando em uma ou em outra das referidas situações, seria
determinado/influenciado por suas condições sócio-históricas. Por sua vez, essa condução,
influenciando sua vivência o faria partilhar em conjunto dos que se encontram na mesma
posição social, de uma mesma experiência geracional. Em outras palavras “é preciso ter
nascido na mesma comunidade de vida social e histórica, que aponte para uma mesma
comunidade de destino, para que seja possível a criação de um modo de comportamento, de
uma maneira de sentir e de pensar próprios a um grupo” (TOMIZAKI, 2010, p.333).
Em análise, é por esse ponto que se pode discernir as diferentes sensibilidades
presentes entre as gerações, ou seja, por meio de seus entendimentos, dos novos olhares, e
formas de atuação: como as novas propostas de desenhos, o uso de cores e, ou mesmo,
técnicas e o uso de materiais inovadores (como apontado no próximo capítulo). Do mesmo
modo, também é possível perceber as mudanças religiosas, sociais, políticas e estéticas
derivadas da apropriação da festa de Corpus Christi pelos jovens tapeceiros da Rua Dom
Pedro II e ruas próximas.
Tomizaki esclarece que os indivíduos, para pertencerem a uma geração, devem
possuir em comum uma mesma posição social, uma condição sócio-histórica que norteie e
delimite seu acesso aos bens materiais e simbólicos de sua sociedade. E, que a
[...] transmissão dos “conteúdos sociais”, nas palavras de Mannheim, é sempre
orientada de acordo com os grupos sociais aos quais os indivíduos estão ligados,
mesmo nos casos em que os mesmos conteúdos são oferecidos ou estão acessíveis a
todos os membros da sociedade (TOMIZAKI, 2010, p.333).

Sendo assim, esses indivíduos são capazes de apreender (e perceber) o mundo pela
ótica de seu grupo. Assim a autora ressalta que não se deve deixar de considerar as diferentes
idades e experiências dos indivíduos que coabitam uma situação de classe comum. E vale
frisar que num mesmo tempo cronológico vivem gerações distintas, que possuem tempos
interiores diferentes uns dos outros. Sendo assim, a autora elucida que:
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Exemplo disso seria a separação que Mannheim realiza entre a “memória
apropriada” pela convivência com outras gerações e a “memória adquirida” pelos
próprios indivíduos, por meio de experiências vivenciadas “em primeira pessoa”, e
que, portanto, seria muito mais carregada de sentidos do que aquelas que são
transmitidas por membros de gerações antecessoras (TOMIZAKI, 2010, p.334).

A grosso modo, poderia dizer que os mais velhos, ao produzirem os tapetes, o fazem
como expressão de sua fé, de respeito e de certa forma, para manter os valores sociais em que
foram tradicionalmente educados. Já os mais jovens que participam da ornamentação da rua o
fazem pela convivência com os mais velhos, sendo educados desde a infância em meio às
práticas e socializações na rua, como um “hábito” (TOMIZAKI, 2010, p.343). Os mais jovens
partilham de uma mesma época, ouviram e “vivenciaram” as experiências compartilhadas
com os mais velhos em outros Corpus Christi, enfeitando as ruas para receber o sagrado.
Apesar disso, os mais jovens não atribuem os mesmos valores e sentidos que os mais velhos,
ao fabricarem os tapetes porque não compartilharam a mesma formação história e social que
eles. O que por sua vez, estabelece a importância de “diferentes níveis de participação no
fenômeno geracional” (TOMIZAKI, 2010, p.335), sobretudo, os de ordem simbólica.
Outras considerações também devem ser levantadas no que diz respeito ao
pertencimento a uma geração. Para isso, a autora reforça que é através do que Mannheim
conceitua de unidade de geração, além da situação de geração ou mesmo da presença de um
indivíduo numa determinada unidade histórico-social, que lhe possibilita essa ligação. Assim,
como diferentes experiências, em que os sujeitos vivenciam, também podem proporcionar
diversos níveis de intensidade e subjetividade nos sujeitos. Assim:

Um grupo se constitui como uma unidade de geração quando é capaz de construir
uma reação unitária, uma ressonância comum, organizada de maneira análoga por
indivíduos que estão precisamente ligados entre si. Isso não quer dizer que se trate
de um grupo homogêneo ou sempre concordante em suas ações ou ideias.
(TOMIZAKI, 2010, p.335-336).

Foi possível, também, notar diferenças como no caso em que pessoas da mesma
geração de Magda não se sentiram pertencentes a um mesmo grupo, pela mediação da
confecção dos tapetes, pelo fato de não partilharem os mesmos valores, o mesmo sistema
simbólico de interpretação do mundo como é o caso dos evangélicos, ou dos pertencentes a
outras crenças religiosas, por exemplo. Portanto, “no interior das unidades de geração
desenvolvem - se os grupos concretos que podem, inclusive, ser adversários entre si,
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importando apenas que estejam ligados aos mesmos problemas, remetam-se e problematizem
as mesmas questões” (Mannheim [1928]; apud Tomizaki, 2010, p.336).
Como a autora relata, não há uma forma específica de apontar para o que foi, ou não,
ultrapassado, quando não existe clareza no que está sendo inovado. Na verdade, o que é
assinalado como inovador, está inevitavelmente relacionado às transformações históricosociais, como já foi ilustrado.
Ao analisar os tapetes confeccionados pelos mais jovens, vemos que os materiais que
são habituais na feitura deles, assim como a iconografia vêm sendo alterados e inovados, por
diferentes sensibilidades das gerações, dos sujeitos no tempo e suas diferentes percepções de
mundo. As referidas transformações histórico-sociais, também puderam ser observadas,
quando os entrevistados explicaram que as próprias serragens estão ficando, a cada ano, mais
difíceis de serem conseguidas, mesmo que a prefeitura de Sabará se responsabilize por sua
captação e entrega. Poucas madeireiras vêm trabalhando com a madeira, ao invés disso,
produzem o MDF45 e outros tipos de compensados46 provenientes da madeira, o que por sua
vez, diminui ou extingue do processo as suas sobras, as serragens. Essas novas abordagens,
estão intrinsecamente ligadas às necessidades observadas por ambas gerações, em razão das
transformações e adequações ao mundo atual.
A respeito da análise das influências intergeracionais, Kimi Tomizaki expõe sobre a
dimensão familiar ou das dimensões de parentesco, o que também interessa a esta pesquisa. A
autora acena sobre a presença da família e reconhece que o “modo de geração” não pode
ignorá-la como instância socializadora, assim como não pode ignorar suas influências de
diversas ordens.
Enfim, a autora descreve os principais aspectos para se compor um quadro de análise
dos conjuntos geracionais:
(I) idade; (II) situação de classe; (III) experiências comuns (concretas ou
simbólicas); (IV) relação com outras gerações (sucessoras ou antecessoras); (V)
conjuntura histórica (social, econômica e política) na qual se inscrevem as
gerações; (VI) família/relações de parentesco (TOMIZAKI, 2010, p.338).

É a partir desses fundamentos teórico-metodológicos, que concebi essas investigações
da transmissão como um fenômeno educativo, logo social. Esse processo é multidimensional,
45

Medium-Density Fiberboard - "placa de fibra de madeira de média densidade", é um material derivado da
aglutinação de fibras de madeira com resinas, que atualmente possui larga escala na fabricação de móveis.
46
Material proveniente de finas camadas de madeiras compensadas e sobrepostas.

89

envolvendo práticas (a criação e a elaboração dos tapetes na rua), fazeres (técnicas de tingir as
serragens, demarcar o chão com o uso do papel craft ou cal, desenhar e se expressar com as
cores, valendo-se dos símbolos católicos desse contexto) e saberes (sobre a festa, suas
simbologias religiosas cristãs, suas crenças na vinda do Espírito Santo que descerá e passará
pelas ruas enfeitadas, para sua recepção).
Inclino-me ao entendimento proposto por TOMIZAKI (2010), de que não somos
capazes de entender uma questão de cunho educacional se não analisarmos antes os contextos
nos quais esses foram concebidos (como sua cultura ou religião, por exemplo). Uma vez que
“[...] os modos de ser e de viver não são transmitidos pela hereditariedade genética, faz-se
necessário, então, um trabalho sistemático de socialização que garanta, de uma geração a
outra, a preparação dos “cidadãos requeridos” para configurações sociais específicas”
(TOMIZAKI, 2010, p.322).
Portanto, é possível reconhecer que a aprendizagem e a transmissão se estabelecem
num encontro entre as gerações, por meio das socializações. Uma geração tendendo a
conservar o que se fixou e a outra tendendo a inovar, expressando as sensibilidades de sua
época, em seus limites e potencialidades.
Nesse sentido, a socialização “alimenta” a ressonância, ou seja, estende-se para além
do seu grupo de origem transitando entre tempo, memória e história. Efetuando-se como um
“aspecto definidor de sua própria natureza [...] que liminarmente situada entre o passado e o
presente, entre o cosmos e a sociedade, entre a cultura e os indivíduos, entre a história e a
memória”, estabelece a construção de uma memória coletiva e sua identidade
(GONÇALVES, 2007, p.215). Nesse sentido, uma forma de educação se apresenta através
dessa prática, por meio da transmissão de seus saberes e fazeres, ou através das narrativas
orais, das imagens e desenhos, e, sobretudo, das relações sociais. A tradição é então
perpetuada integrando diferentes faixas etárias e permitindo às gerações que participam a
compreenderem não apenas o seu próprio tempo, mas o tempo do outro.
Dessa forma, tanto a alteridade como o entusiasmo advindo da festa se manifestam
pelas práticas religiosas, configurando a educação entre as gerações. Durante a produção dos
ornamentos e a feitura dos tapetes à noite, atos, gestos sobre os fazeres, relações, socialidades
entre crianças, jovens, adultos e idosos perpetuam e inovam a tradição. Esse encontro de
alteridades,
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[...] possui um lugar de fundamental importância nas possibilidades e nos limites de
se transmitir, de uma geração a outra, determinados modos de viver, de pensar, de
sentir, de interpretar o mundo e suas hierarquias. Não sendo, contudo, autônoma em
relação a outras dimensões das interações sociais (TOMIZAKI, 2010, p.326).

Tanto a transmissão quanto as aprendizagens constituídas, se estabelecem por meio de
uma identificação mútua. Na relação coletiva de propósitos comuns encontra-se a
oportunidade de construir laços de pertencimento e seja qual for a forma de feitura dos
tapetes, ela é resultante de uma ação coletiva, partilhada, criada para e por essa condição.
Uma prática cultural e religiosa tem na sua transmissão a presença de aprendizagens e da
educação, que se realizam através da participação, da observação e, sobretudo, da vivência.

Fotografia 23- Tapeceiros pela noite. Fonte: autoral – 2016. Em meio aos moldes e sacos de
serragens tingidas ações educativas são percebidas entre os mais velhos e os jovens moradores,
que ensinam por meio da feitura dos tapetes como se proceder para fazê-los. Ao mesmo tempo,
comidas e bebidas são oferecidas para retomar as energias perdidas pelo esforço de horas de
trabalho.
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Fotografia 24 - Novas narrativas de velhas tradições. Fonte: autoral – 2014. Na fotografia acima,
obra Abaporu (1928) de Tarsila do Amaral; a taça da copa do mundo da copa de 2014; um pé de
jabuticaba e a Igreja de Nossa Senhora do Ó são representadas no tapete da procissão de Corpus
Christi. Elaborações e releituras de traços cotidianos, leigos e inovadores.
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4 SENSIBILIDADES NO TEMPO: REPRESENTAÇÕES, LEITURAS E
NARRATIVAS VISUAIS
A cidade é objeto da produção de imagens e discursos que se
colocam no lugar da materialidade e do social e os
representam [...] é um fenômeno que se revela pela percepção
de emoções e sentimentos dados pelo viver urbano e também
pela expressão de utopias, de esperanças, de desejos e medos,
individuais e coletivos, que esse habitar em proximidade
propicia.
(PESAVENTO, 2007, p.14)

No decorrer da pesquisa, foi sendo possível identificar, nas relações intergeracionais,
pontos de encontro, ou de divergências, que pudessem explicar as diferenças na temática e na
iconografia dos tapetes produzidos na Rua Dom Pedro II, em relação aos tapetes
confeccionados em outros trechos do percurso. No entanto, ainda cabe perguntar se seriam
essas modificações causadas pelas diferentes sensibilidades no tempo? Nessa premissa, a festa
seria uma possível protagonista da modificação e da inovação de um campo sensível e de suas
narrativas, reconfigurando a história da cidade:

[...] cada cidade é um palimpsesto de histórias contadas sobre si mesma, que
revelam algo sobre o tempo de sua construção e quais as razões e as sensibilidades
que mobilizaram a construção daquela narrativa. Nesse curioso processo de
superposição de tramas e enredos, as narrativas são dinâmicas e desfazem a suposta
imobilidade dos fatos (PESAVENTO, 2007, p. 7).

Andrea Moreno e Verona Campos Segantini (2012) auxiliaram-me a entender melhor
esse processo, porque apresentam referências sobre o campo da história que propõe a
apreensão do mundo por intermédio dos cinco sentidos. Assim sendo, elas oferecem uma
resposta positiva aos questionamentos anteriores esclarecendo que: “[...] podemos nos
aproximar do que foi a sensibilidade de outrora: atentos aos detalhes, às minúcias, ao
particular, captando os vestígios em letras, imagens e objetos [...]” (MORENO; SEGANTINI,
2012, p. 33).
A investigação sobre a educação dos sentidos foi um campo que Lucien Febvre
(1989), um dos fundadores dos Annales, introduziu nos discursos e investigações da história,
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o que nos desafia também a pensar sobre a experiência sensível e como sua educação
acontece através do tempo vivido.
Com auxílio de teóricos, busquei compreender as citadas modificações nas narrativas
apresentadas a partir das diferentes percepções de mundo, entre as gerações, em que “[...]
personagens e acontecimentos são sucessivamente reavaliados para ceder espaços a novas
interpretações e configurações, dando voz e visibilidade a atores e lugares” (PESAVENTO,
2007, p.7) e, o que além dos cinco sentidos físicos é apreendido pela historicidade. Para
perceber diferentes narrativas através do olhar sensível dos sujeitos e compreender “como são
impactados e educados em determinado tempo e espaço” (MORENO; SEGANTINI, 2012, p.
29). Nesse processo, a pesquisa empreendeu analisar nas imagens visuais dos diferentes
desenhos elaborados no tapete e na forma como foi preparado, as referidas sensibilidades.
Vale ressaltar, como elucidado por Febvre (1989); Moreno e Segantini (2012), que as
sensibilidades aqui referidas, não são automatismos orgânicos ocorridos ao se deparar com o
mundo exterior. Nesta ocasião,
“[...] estamos falando de uma sensibilidade, mediada pelos sentidos, que é
dialogicamente individual e social. Ainda que estejamos diante de uma experiência
particular, essa se conecta na história, na cultura, com o outro, tornando-se
sensibilidade de um tempo, o que nos permite operar com a ideia de uma
sensibilidade partilhada” (MORENO; SEGANTINI, 2012, p. 33).

À luz dessa perspectiva teórica, ao entrevistar Magda e Mônica, pude perceber
algumas considerações a respeito dos hábitos e interesses dos jovens pelas tradições que
cercam a festa de Corpus Christi, que denunciavam tanto o ponto de vista conservador, dado à
solicitação por se manter a tradição, quanto à visão dos mais velhos ao observarem a inserção
tecnológica cada vez maior em seu meio. Um pressuposto ponto de interferência das
sensibilidades.
“Os jovens de hoje, você vai me desculpar, estão em outra! A tecnologia está
levando esses meninos de hoje, a não ter [essa] sensibilidade. A família hoje não é
parecida com a minha. Acho que isso tudo é criação.”.
“Os meninos de hoje, você vai me desculpar, não estão sendo criados para nada! É
só internet, é só celular! E, é engraçado, por exemplo, porque eu tenho sobrinhas
que estudam em escolas de Belo Horizonte. Daí tem uma festa, e elas me ligam e
dizem: “Tia, preciso que você me faça um arranjo de cabeça, para a festa disso (...),
porque eu vou ser isso e aquilo (...)”. Uma delas estuda no Sagrado Coração de
Jesus e lá tem coroação, aí a menina vai como um anjo, bonitinho. Daí eu faço uns
ornamentos diferentes [...]. A gente mantém a tradição, e elas ficam encantadas. O
pessoal de Belo Horizonte já põe qualquer roupa e vai de qualquer jeito, não é igual
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a gente que mantém a tradição: com um vestidinho comprido, com uma pala, com
uma asa, com um aro na cabeça. Entendeu?! [...] Então eu acho que hoje eles estão
muito sem referência. Acho que não teremos mais crianças assim, como eu fui”.

Através dessa descrição, Magda estabelece uma diferenciação entre o urbano e Sabará
como uma cidade do interior. Suas referências exemplificam o trato tradicional dado às festas
religiosas e ao distanciamento dos jovens com a tradição, que vem sendo substituída pelos
entretenimentos tecnológicos. Todavia, ao exemplificar sobre suas sobrinhas, é possível
perceber que ela perde, num certo sentido, o que havia mantido como discurso do
distanciamento dos jovens da tradição. Como quando ela diz: “A gente mantém a tradição, e
elas ficam encantadas”. Existem ligações entre o que está sendo feito, enquanto tradição e o
encantamento das sobrinhas. Assim, uma experiência “[...] partilhada ou não, que exprima
uma subjetividade ou uma sensibilidade partilhada, coletiva, deve ser oferecida à leitura
enquanto fonte, deve se objetivar em um registro que permita a apreensão dos seus
significados” (PESAVENTO, 2007, p.3).
É aceitável que a presença das tecnologias legitime certa insensibilidade, no que
Magda traz, ao dizer que: “Os meninos de hoje, você vai me desculpar, não estão sendo
criados para nada! É só internet, é só celular!”. Ela observa essa tecnologia como alienante,
ou, como algo que enfatize o declínio da experiência e enfatize a individualidade
(BENJAMIN, 1994). Porém, como pode haver insensibilidade quando os entretimentos
tecnológicos da atualidade, como jogos, sites, blogs e demais interfaces não se encontrariam
no campo imagético, ou campo visual, logo, sensível?! Na verdade não se trata da visualidade
em si, mas da forma como é composta, seu tempo e lugar. Como elucidado, as sensibilidades
apontadas estão além dos sentidos propriamente ditos.
Nesta situação, o que Magda aponta são as diferenças históricas, as sensibilidades de
cada tempo, “como forma de ser e estar no mundo” (PESAVENTO, 2007, p.10). As
diferentes narrativas provenientes de experiências em tempos e lugares distintos. Ou seja,
percepções de mundo dado às experiências de seu tempo e lugar, em que as novas
sensibilidades dos sujeitos são formadas pela educação por intermédio dessas vivências e são
posteriormente narradas através do que lembram a partir dessas experiências.

[...] felicidade de que me recordo vem mesclada a outra, que é a de possui-la na
lembrança. Já não me é possível separar as duas. É como se fosse um presente do
instante, o fato de que tal dádiva não apenas me é concedida, senão que, além disso,
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sei que nunca mais a perderei, mesmo que seja de décadas o tempo entre um e outro
momento de evocação (BENJAMIN apud VAZ; MOMM, 2012, p.151).

Além do mais,

O que caracteriza uma posição comum daqueles nascidos em um mesmo tempo
cronológico é a potencialidade ou possibilidade de presenciar os mesmos
acontecimentos, de vivenciar experiências semelhantes, mas, sobretudo, de
processar esses acontecimentos ou experiências de forma semelhante. Poderíamos
argumentar que os modernos meios de comunicação ampliaram as possibilidades de
participação de jovens residentes em continentes distintos em um conjunto de
acontecimentos e experiências semelhantes colocando-os em uma mesma posição
geracional. No entanto, a identificação geracional comum implica em formas
semelhantes de ordenação e estratificação dessas experiências (TOMIZAKI, 2010,
p. 212-213).

Além disso, a cidade se apresenta por meio de estímulos, principalmente os visuais,
que como um espetáculo rememora o estilo barroco, do qual o próprio tapete do Corpus
Christi mineiro surge. “A abertura e dinamismos barrocos assinalam [...] a substituição do
tátil pelo visual, isto é, o prevalecer do aspecto subjetivo, o deslocar-se a atenção do ser para
a aparência dos objetos [...]”. (ECO, 2001, p. 55). E, num

[...] mundo, onde cada vez mais imperam as imagens, é a cidade seu supremo
espetáculo e onde se estimula, cada vez mais, o ver em detrimento do viver. Assim,
até mesmo aquilo que seria consagrado pelo passado – a tradição – ou o que estaria
cravado em um modo de ser – o costume – é transformado em espetáculo (MAIA,
2001, p.95).

4.1 Notas sobre experiências sensíveis na rua
Mesmo sabendo que grande parte do desenvolvimento das sensibilidades, tanto quanto
das formas de se relacionar socialmente estejam pautadas numa educação escolar, e, isso não
é uma afirmação, pois entendo que a escola detém uma parcela significante nesse
desenvolvimento, mas não a priorizo como única. Reconheço, como Marcus Aurélio Taborda
de Oliveira (2012) que a:

[...] escola também cumpre nesse processo o seu papel. Ainda assim, a escola
continua a nos desafiar como um momento e um lugar do processo de
esclarecimento geral, seja como impostura ou como forma acabada do que entende
por moderno (OLIVEIRA, 2012, p.89).
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Todavia, pressupus também a potência de analisar as sensibilidades por meio da
experiência, e, sobretudo num âmbito não escolar. Como descrito na página 54, ao entrevistar
as jovens tapeceiras Rosana e Stella, foi possível perceber a posição de ambas em relação à
tradição nos dias de hoje, suas perdas e sua continuidade. Em suas falas foram percebidas
experiências e a aprendizagem dessas práticas com o tempo. Como seguem abaixo:
P. Alguém te ensinou a fazer os tapetes?
Stella -“Eu não sei. Eu não me lembro. É tipo algo que é normal pra mim,
entendeu?! Acho que foi minha mãe e todos aqui ao redor”.
Rosana – “Minha tia. Ela tipo, quando eu era pequena sempre falava pra eu vir
fazer e minha mãe ficava aqui. Ela não deixava fazer porque eu não sabia
contornar as imagens. Só que eu fui aprendendo com o tempo e ela me deixou fazer.
Ah, eu gosto! Sei lá, é divertido”.

P. Há quanto tempo participa da feitura dos tapetes?
Stella - “Desde que eu era pequenininha, eu não me lembro [...]”.
Rosana – “Seis, sete anos (mais ou menos). Eu faço todos os anos. Eu gosto porque
eu acho legal [risos]. Porque é muito legal colocar serragem nas imagens. Tipo
assim, muitas das vezes eu não vejo a procissão, eu só faço os tapetes, mesmo. Eu
faço até uma meia-noite e paro, só pra ajudar um pouco. Eu acho importante,
porque a rua fica decorada, bonita. E, também porque é uma homenagem”.

P. Você está com quantos anos, Stella?
Stella - “Tô, com quinze anos”.

P. Você acha importante manter essa tradição? Fazer os tapetes, todos os anos desde
que você era pequena?
Stella - “Acho! A gente reúne muitas pessoas. E, também chama atenção para a
cidade, pros costumes, para as tradições. Para ajudá-la!”.

Diante destes dados pude identificar que as experiências das duas jovens vieram da
socialização familiar e em sequentes vivências neste tempo de festa. Da diversão durante a
noite, à reunião de pessoas em sociabilidade, foi possível perceber o que é que atrai a atenção
dos mais jovens para essa prática. Também notei em suas falas, a consciência de ambas,
diante da inerente transformação dessa tradição, de um deleite estético presente no desejo de
decorar a rua, às homenagens aos costumes familiares religiosos.
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Nas relações e experiências dos e entre os tapeceiros na ornamentação das ruas pelas
noites vi cores; texturas; barulhos (e conversas); cheiros e gostos que se manifestavam em
concomitância aos sentidos da visão; tato; audição; olfato e paladar. Entretanto, em meio aos
acontecimentos nas noites, uma sinestesia pôde ser percebida no intercruzamento de sentidos
e sensações. Basta ver que,
“Não se pode negar uma dimensão dos sentidos que passa, necessariamente, pela
percepção do mundo; percepção essa que é sensitiva, no sentido mesmo de operar
com alguns atributos do corpo que não podem negligenciar o domínio da natureza”
(OLIVEIRA, 2012, p. 8).

Ao sentir (como descrito no capítulo dois) o frio das serragens molhadas, realizei uma
mistura em que as serragens tingidas de roxo eram frias. Os cheiros das serragens ocres já
secas me lembraram das almofadas e travesseiros recheados de macela-do-campo, da casa de
minha tia- avó Elza, em Ouro Branco. Ponto de partida das pesquisas sobre os tapetes.

Fotografia 25 – Desenhos com borra de café, sobre as
serragens na rua. Fonte: autoral – 2015.

Ao mencionar o gosto como referência ao paladar, relacionei-o aos caldos, chás e
demais quitutes compartilhados entre os moradores e colaboradores na rua. E, aos cafezinhos
com broa e pão de queijo, presentes à mesa no meio da tarde. Mesmo cafezinho que pôde ser
visto em borras, ao ornamentar contornos e preenchimentos nos desenhos de algumas ruas,
delineando imagens para facilitar suas leituras. A leitura das imagens e das narrativas do
presente, na cidade.
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A aprendizagem constituída por meio de conhecimentos e práticas herdadas pelos
mais velhos, através de suas gestualidades e oralidades, faz uso da linguagem corporal, do
espaço e do tempo, como conjuntura para sua criação e significação, ademais para suas
inovações.
Como questionado, a festa seria uma possível protagonista na modificação e na
inovação de um campo sensível e de suas narrativas, uma vez que, diante da festa, o tempo e o
espaço se tornam outros. São articulados para a existência da própria festa. Desta forma, foi
notada na criação do tapete, no trabalho das coletividades, uma metáfora entre os tapeceiros e
as imagens presentes no tapete. Uma vez que as “metáforas nos permitem trazer para o campo
de visão o que estava fora; [...] aguçam o olhar [...]” (SIMAN, 2013, p.43), elas,
provavelmente, podem ilustrar a juntura do pó da madeira e das figuras que vão sendo
agrupadas para gerar imagens, criando sentido - sensibilizando o olhar. Podendo se equiparar
até mesmo ao grupo unido dos tapeceiros e aos possíveis significados que as várias imagens,
cores, formas e materiais presentes nos tapetes, com o tempo, podem educar.
O sentido do tato também foi registrado recorrendo às várias texturas dos materiais
utilizados para compor os tapetes. Entretanto, foi através da ação corpórea, da movimentação
e das gestualidades dos sujeitos ao desenharem no chão, que o tato pôde ser compreendido.
Em métodos, como: espalhar; pisar; juntar; esfarelar; criar áreas mais escuras fazendo uso da
mistura de cores e da quantidade de serragens, ou mesmo, ao salpicar serragens e sobrepô-las
para criar efeitos de diferentes tons, ou delineando as formas de um desenho. Uma forma de
educar, por meio dos fazeres e saberes dos mais velhos, aos mais jovens e iniciantes
tapeceiros.
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Fotografia 26 – Gestos manuais. Fonte: autoral – 2014-2015-2016. Gesticulações no trabalho com as
serragens, ao confeccionar os tapetes.
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José Gonçalves (2005), ao longo de seus estudos sobre cultura e patrimônio,
estabeleceu uma relação entre os patrimônios tangível e intangível. Ele os observou através de
técnicas corporais, a presença da mesma temática também trabalhada por Mauss (2003) como
uma performance e as identificou na gestualidade expressa ao se utilizar um objeto por
intermédio do processo de trabalho. Cada objeto em “diálogo” com o tipo de trabalho
estabelecido.

Objetos sempre implicam em usos determinados do corpo. Afinal, pergunta Marcel
Mauss: o que é um objeto se ele não é manuseado? Objetos materiais e técnicas
corporais, por sua vez, não precisam ser necessariamente entendidos como simples
“suportes” da vida social e cultural (como tendem a ser concebidos em boa parte da
produção antropológica). Mas podem ser pensados, em sua forma e materialidade,
como a própria substância dessa vida social e cultural. Muitos estudos enfatizam
corretamente o fato de que os objetos fazem parte de um sistema de pensamento, de
um sistema simbólico, mas deixa em segundo plano o fato de que eles existem na
medida em que são usados por meio de determinadas “técnicas corporais” em
situações sociais e existenciais (e não apenas em termos conceituais e abstratos)
(GONÇALVES, 2005, p.219-220).

Esse discurso destaca as relações entre o corpo e a cultura e situa a gestualidade, ao
utilizar um objeto, como expressão que a vincula ao seu uso e o torna ressonante. No tapete
podemos notar essa complexidade, mas, além desta, podem ser percebidos aspectos culturais
em constante modificação, já que:

Os patrimônios podem assim exercer uma mediação entre os aspectos da cultura
classificados como “herdados” por uma determinada coletividade humana, e aqueles
considerados como “adquiridos” ou “reconstruídos”, resultantes do permanente
esforço no sentido do auto-aperfeiçoamento individual e coletivo (GONÇALVES,
2005, p. 225)

4.2 Sobre as imagens e a educação religiosa
Se não disseres nada compreenderei melhor [...],
há ocasiões em que as palavras não servem de nada.

- José Saramago –

A Igreja Católica, surgida em meio ao império romano, marcou, através de sua
doutrina essencialmente visual, o período de sua maior influência na Europa, a Idade
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Medieval. A arte do período medieval, cronologicamente apontada entre os séculos V e XV,
manteve quase que exclusivamente as temáticas e retratações pictóricas da vida de Cristo,
tanto quanto das narrativas bíblicas. A Igreja, enquanto Instituição Eclesiástica, empenhou
seus esforços nas produções culturais e científicas, tendo como base a filosofia escolástica47,
que, em resumo, denotava forte prevalência da fé sobre a razão. Por meio do pensamento
vigente e da hierarquia social desse período, os artistas e artífices que trabalhavam para a
Igreja obtiveram pouco destaque, mantendo em anonimato muitas das obras e feitos artísticos
encontradas no início desse período.
As pinturas da Idade Média mantiveram o rigor de serem elaboradas para o
predomínio de um pensamento teocrático que exercia forte controle nas artes plásticas e as
pinturas denotavam o valor de um ornamento. Eram estilizadas e recontavam as histórias
bíblicas por meio de um texto visual. Tecnicamente, elas herdaram algumas características da
pintura romana, entretanto, muito se perdeu. Contudo, algumas composições detinham
simetrias bem compostas. De início, as cores eram repetitivas, mas, com o tempo, as
expansões territoriais, o encontro de diversas culturas, as gamas e tons das cores se inovaram.
Vale destacar também, as iluminuras, ou miniaturas que ornamentavam os códices,
pergaminhos e livros da época. Eram detalhamentos feitos à mão de representações
imagéticas utilizadas nas folhas de manuscritos, a fim de se obter destaque no início de
capítulos e frases.
A pintura a óleo foi difundida apenas no Renascimento48, dando lugar às têmperas e
afrescos. Nas artes presentes neste período, denominado inicialmente de Arte Românica, a
tapeçaria e arquitetura exerciam forte domínio nas Cortes e monastérios, assim como a
literatura, a música e o mosaico. Todavia, essas artes acabaram influenciando o campo
pictórico que delegou como influência o uso exclusivo de seu potencial à retratação do Deus
católico e sua iconografia.
Com o tempo, os leigos criaram como representação a releitura das imagens de sua
educação visual, dos ícones e signos cristãos. Quase todas as imagens e desenhos utilizados

47

Do latim “membro de uma escola”, também entendido como um período de ensinamentos filosóficos baseados
nos conhecimentos de Tomás de Aquino (que rompeu com o pensamento platonista e aplicou como
desenvolvimento desta filosofia as bases aristotélicas).
48
Período entre os séculos XIV e XVI, que teve início na Itália e se caracterizou pelo redescoberta e
revalorização
das
referências
culturais
da antiguidade clássica,
tomando
como
bases
os
ideais humanista e naturalista.
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na elaboração dos tapetes de serragens são oriundos do simbolismo cristão, foram difundidos
no período medieval como acusa o surgimento do Corpus Christi.
Dessa forma, foram realizadas análises a fim de compreender as diferenciações
visuais, no que tange à iconografia tradicionalmente utilizada e às novas apropriações e
leituras elaboradas na atualidade pelos mais jovens. O uso da imagem tem contribuído para
documentar diferentes culturas e modos de vida. Ele fez avançar as compreensões
antropológicas do próprio usufruto da fotografia, como uma representação que se encontra
além da linguagem escrita. Já que ela se articula como um contributo ao registro e ao relato do
pesquisador.
A imagem, enquanto comunicação visual, serviu de fonte de dados para esta pesquisa,
tanto quanto de mote na construção de um percurso investigativo. Ao fotografar o evento e
seus detalhes foram registrados meus próprios relatos etnográficos. Foi denunciada a vivência,
documentada como uma “história visual”. Assim sendo a

[...] contribuição que a imagem traz ao registro etnográfico não se resume, portanto,
na valorização da técnica que gera imagens similares ao mundo sensível, mas reside
no fato de que essas imagens são produtos de uma experiência humana
(BITTENCOURT, 1998, p.197).

É preciso esclarecer que as fotografias podem “revelar”, como dados possíveis de
serem utilizados - como referência e descrição - os gestos dos sujeitos presentes na feitura do
tapete. Assim sendo, nos três anos de capturas fotográficas, foi registrada a referida
celebração, como anteriormente descrita, nas datas de 19/06/2015, 04/06/2015 e 26/05/201649.
Tendo em vista a utilização dos registros, como uma narrativa visual, iniciada na cidade e
sequenciada na festa, pela observação das pessoas em sociabilidade e da educação na
transmissão de uma tradição, e, por fim, da iconografia cristã, que compõe a celebração.

49

Esse acervo de imagens foi arquivado digitalmente, e posteriormente será disposto em um site.

103

4.3 Dinamismos nas narrativas visuais e materiais dos tapetes

“Os gestos são a escrita no ar, e os signos escritos são,
frequentemente, simples gestos que foram fixados”
- Lev Vygotsky -

Sobre o uso de diferentes materiais, a pesquisa suscitou de início listá-los. Entretanto,
a partir dos dados colhidos por entrevistas, foi possível explorar como a Igreja Católica e a
população da cidade, que participa dessa tradição, notam essas alterações. Assim, a ideia de
listá-los para em seguida analisá-los foi anulada.
Dessa maneira, foi escolhido o tipo, a diferença na representação visual e o material
utilizado para a elaboração desse tapete, que “pode ser abordado por sua materialidade visível
e palpável, bem como por sua potência provocativa da memória, da sensibilidade com razões
do presente, ou, ainda, da leitura renovada do passado” (PEREIRA, 2015, p. 87). E, sobre
uma contextualização “[...] em que o sujeito consegue se perceber em sua condição histórica
[...]” (MIRANDA, 2015, 330 p.). Nesta implicação, Magda esclarece seu ponto de vista, ao
relatar suas preferências:
“Eu prefiro a tradição, a serragem. Acho que fica um trabalho mais característico.
Ela se adaptou mais para a época, para o tapete. Porque as serragens se misturam
com suas várias cores e elas ficam parecendo mais com um tapete. Acho que é
melhor do que você fazer em lona, pintura, pintura a óleo, como a gente vê em
outros lugares por aí. Eu até admiro esses trabalhos, mas, nós não sabemos fazer
assim. Eu acho que para a gente que tem costume de usar moldes, tem que ser
serragens. Eu não gosto de usar outros materiais não. Se a gente pode trabalhar
com a serragem toda colorida e fazer o trabalho com as serragens, vai ficar um
trabalho mais homogêneo. Eu não gosto de muita mistura, não.”
“Teve um ano que nós fizemos um tapete só com peixes [imagens]. Teve outro ano
que nós fizemos só com flores [imagens]. O de flores ficou maravilhoso! Mas, eu
prefiro que a serragem esteja no chão. Acho que fica mais tradicional, mais bonito,
sabe?!”

Por mais que Magda tenha ressaltado a continuação e não alteração da tradição do uso
das serragens nos tapetes do Corpus Christi, em Sabará, de qualquer forma as mudanças vêm
acontecendo. Não apenas na rua onde ela reside, atua e coordena, junto à Mônica, onde estão
presentes, junto às serragens, os tapetes produzidos à mão em pano (que logo serão
analisados), mas, nas demais ruas onde o uso de: tampinhas de garrafas pintadas; cones de
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cartolina colorida; panos pintados à mão; papéis laminados dourados e prateados colados
sobre peixes impressos em papel; algodão presente no corpo de ovelhas pintadas em tecido;
flores inteiras; pétalas avulsas e folhas de vários tipos de plantas; sal; farinha; café; grãos
variados e pequenas pedras coloridas. São alguns dos exemplos de renovação no uso de
materiais e de como a tradição vem se dinamizando através das novas gerações.
É interessante ressaltar que, quando foi perguntado à Magda e Mônica sobre o uso das
flores, nada se percebeu sobre a substituição das flores e plantas pela serragem. Ou seja,
quando eram novas, elas, possivelmente, mantiveram o uso das serragens em detrimento ao
uso das flores e plantas. Talvez, por se tratar de algo novo, prático para o preenchimento dos
desenhos e de fácil tingimento, o que adquiria maior variação cromática e plasticidade. Seja
qual for o motivo, elas também optaram pelo uso de novos materiais.

Fotografia 27 – Diversidade de materiais I. Fonte: acervo do pesquisador – 2014 -2015. Tampinhas
pintadas de vermelho e cones de papel sulfite tingidas de vermelho e verde limão decoram a passagem
da procissão, na Rua do Fogo.

Sendo assim, Magda e sua irmã em cor, Mônica, certamente mudaram a sua maneira
de fazer os tapetes, como descrevi anteriormente, não tanto em razão da convivência com
gerações mais novas, mas muito mais pelas mudanças sociais e históricas que fizeram com
que sua geração mudasse ao longo do tempo.
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Fotografia 28 – Diversidade de materiais II. Fonte: autoral – 2014-2015-2016.
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A intervenção dos novos materiais, no que diz respeito ao recorte da pesquisa,
apresentou um dos elementos de maior impacto, os tapetes de pano. Foi salientado como
maior impacto, primeiramente, porque o local da pesquisa é uma rua tradicional que mantém
o uso da serragem em seus tapetes. Em seguida, porque esses tapetes de pano são colocados à
frente da prefeitura, e, pela própria prefeitura (que se encontra no Solar do Padre Corrêa, na
própria Rua D. Pedro II). Considerei alguns relatos do uso desses tapetes de pano, para
compreender o que os sujeitos pensam sobre essa intervenção, as descrições mais citadas
foram que: “caso chova no dia da procissão, o tapete na porta da prefeitura não será
desfeito”, ou, “essa é uma homenagem ao trabalho do artesanato local”
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. Na verdade, os

tapetes de panos foram realizados por um projeto chamado FRED51, que cultivou a prática da
criação desses artefatos, pela conhecida trama sem nó, utilizando retalhos de pano.

Fotografia 29 – Tapetes de trama sem nó. Fonte: autoral – 2014. Exemplos dos tapetes presentes na Rua
Dom Pedro II, em frente à Prefeitura. Do lado esquerdo a figura da pomba (Divino Espirito Santo); do
lado direito detalhes do emaranhado de retalhos de pano.

50

Essas informações foram repassadas por moradores de outras ruas, no Corpus Christi de 2014. Esses tapetes
de pano obtiveram certo destaque e foram utilizados numa intervenção/exposição no Museu do Ouro
(Sabará/MG). Entretanto, sem demais dados, o uso desses tapetes na entrada do Solar pretendia ao que foi
analisado, demonstrar não apenas o artesanato local, mas uma ornamentação vistosa e que não pudesse ser
desfeita (simbolicamente uma rasa representação dos poderes políticos).
51
Para maiores detalhes sobre o projeto, acesse: <http://projetofred.org.br/imprensa/tapetes-artesanais-doprojeto-fred-dialogam-com-pecas-historicas-do-museu-do-ouro/>. Acesso, em 21 de jun. de 2016.
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Várias senhoras sabarenses acabaram aprendendo e ensinando essa técnica para
assegurarem outras formas de rentabilidade. Com o tempo, essa mesma técnica foi levada
adiante para as agremiações e associações locais, através de oficinas. Ao entrevistar Magda e
Mônica, elas disseram que as informações estavam erradas e que a própria prefeitura queria,
em algumas das festas, substituir os tradicionais tapetes de serragens pelos feitos de pano, na
pretensão de evitar a sujeira e o lixo.

P.: Por que na porta da prefeitura é o único local que tem tapete de pano?
Magda e Mônica: “Não, foi só um ano.”.
P.: Já são três, pelo menos no que tenho observado e fotografado.
Magda: “Deixa eu te explicar! Meu cunhado era quem fazia e de dois anos pra cá
ele não tem feito. Não sei porque cargas d’água ele não pôde fazer. Aí, eu até acho
que a gente podia fazer o nosso de serragens direto. Não tinha nada a ver. Mas,
teve um projeto aqui, em Sabará, de tapete de malha, eles queriam que todo mundo
aderisse a esse tapete, mas ele não é bom! Não é uma coisa assim que satisfaz para
quem está andando, porque ele tem uma altura razoável e se você tropeça ali e cai?
A rua é toda desigual, entendeu?! É como, por exemplo, num ano em que eles
colocaram um, ao lado da casa de Mônica”.
52

Mônica: “De TNT” .
Magda: “TNT! E trabalharam em cima dele, com serragem, com flores artificiais,
etc. [...] Mas eu acho que, teve um ano, se eu bem me lembro, há doze anos, que o
padre da paróquia daqui tropeçou. Ele escorregou! Porque você há de convir que o
TNT em pedra [...] mesmo em asfalto já escorrega, imagina nessas pedras?”.
P.: Vi alguns tapetes de TNT, em Ouro Branco.
Magda: “Mas elas que quiseram pôr, acharam por bem mostrar o projeto que
tinham feito”.
Mônica: “Nós fomos. Até fomos convidadas pra participar”.
Magda: “Ah, é! Foi muito bonito! Mas eu acho que devia ser pra janela, pra rua eu
não sou a favor, não!”.

Do mesmo modo que outras práticas e formas de “transgredir” o que os sujeitos mais
velhos têm como tradição, os tapetes de trama sem nó exemplificam as transformações
ocorridas (subentendidas como rupturas) através da perspectiva de uma nova geração, que é e
se resume, em uma situação social específica. Como a educação é uma prática social, a
transmissão e a apropriação entre as gerações ocorrem através da socialização como já foi
52

TNT é um tipo de material semelhante ao tecido, mas, classificado como não tecido, por ter fibras
desalinhadas e por ser poroso. Ele pode ser feito de fibras naturais ou sintéticas e é largamente usado em
decoração de festas e moldes para costura, entre outros.
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pontuado, entretanto, inevitavelmente ela esbarrará nos “modos de geração”, nessa
perspectiva, alianças, disputas e conflitos estarão em evidência, como salienta Tomizaki:
A socialização, nessa perspectiva, [...] torna-se fatalmente um encontro de gerações,
um encontro necessário e incontornável, no qual, entre disputas e alianças, diferentes
gerações definirão, umas em relação às outras, as continuidades e rupturas de
determinados “modos de geração”. Sendo assim, os processos socializadores são
parte constitutiva da “Dinâmica das gerações” (TOMIZAKI, 2010, p.342).

Nesse esforço, o que pode, então, ser considerado ou possível de ser transmitido de
uma geração a outra, uma vez que ambas as gerações se influenciam mutuamente através da
socialização, como elucida Mannheim? É provável que a resposta para esta indagação esteja
na própria socialização, pois, ao se influenciarem, ambas as gerações se transformam e neste
movimento as influências estabelecidas entre elas, como descrito na própria pergunta, são
mútuas. De tal modo o essencial,
“[...] em todo processo de transmissão é que a nova geração cresce imersa em
comportamentos, sentimentos e atitudes herdadas”. E essa herança será transmitida
para a nova geração em um processo de “mão dupla”: “não é somente o professor
que educa o aluno, mas também o aluno educa o professor (TOMIZAKI, 2010,
p.341).

Compreendo que, “pensar a educação em uma perspectiva geracional significa
enraizá-la em seu pertencimento social, atribuindo-lhe sentidos mais amplos, fortemente
pautados no movimento das interações sociais” como estabelece Tomizaki (2010, p.342).
Portanto, também é possível estabelecer que a transmissão ocorrida por meio da socialização
como prática educativa está “pautada” e se relaciona às configurações sócio-históricas, que
vêm se dinamizando, adaptando-se aos novos contextos e gerações, mas que empreendem em
seu cerne as apropriações herdadas.
Na perspectiva de analisar sobre o uso dos novos materiais e técnicas para se compor
os tapetes, tendo a hipótese de analisá-los sobre comparações iconográficas, (entre a Rua do
D. Pedro II e outras) já que: “As imagens são textos que instruem, ressignificam o caráter
temporal do discurso” (NEVES, 2013, p. 238). A princípio os desenhos, suas desigualdades e
conexões com o contexto histórico-social e sobretudo, religioso, puderam me fornecer
respostas para entender algo sobre a educação das sensibilidades. Por sua vez, entrecruzam-se
às abordagens geracionais, no sentido em que os desenhos produzidos na rua metaforizam a
própria dinâmica social que é ininterrupta.
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Com efeito, é sempre arriscado sustentar que a metáfora ou o símbolo poético, a
realidade sonora ou a forma plástica constituem instrumentos de conhecimento do
real mais profundo do que os instrumentos proporcionados pela lógica. O
conhecimento do mundo tem na ciência seu canal autorizado, e toda aspiração do
artista à vidência, ainda que poeticamente produtiva, contém sempre algo de
equívoco. A arte, mais do que conhecer o mundo, produz complementos do mundo,
formas autônomas que se acrescentam às existentes, exibindo leis próprias e vida
pessoal. Entretanto, toda forma artística pode perfeitamente ser encarada, se não
como substituto do conhecimento científico, como metáfora epistemológica: isso
significa que, em cada século, o modo pelo qual as formas da arte se estruturam
reflete – à guisa de similitude, de metaforização, resolução, justamente, do conceito
em figura. O modo pelo qual a ciência ou, seja como for, a cultura da época veem a
realidade (ECO, 2001, p. 54).

No mesmo sentido da reflexão de Umberto Eco, a pesquisa considera “O modo pelo
qual a ciência ou, seja como for, a cultura da época veem a realidade” como ponto de
encontro entre as sensibilidades, senão, como possibilidade de observar a própria dinâmica no
uso de materiais e iconografia dos tapetes.
Eco (2001) considera a obra artística como inacabada e aberta, já que ela admite
diversas interpretações. Tal como a obra, a expressão leiga que constitui a iconografia do
tapete é inacabada, porque, sendo “um artefato em torno do qual as reflexões e ações
acontecem [...], o tapete é portador de simbologias religiosas consideradas capazes de
comunicar, sensibilizar e convidar à reflexão” (PEREIRA et al, 2007, p.97). As modificações
presentes na iconografia e no uso de novos materiais, e, por que não, no sentido mesmo em
que o tapete atribui e detém como significados, são indeterminados por meio da pluralidade
de sujeitos, ideologias, épocas, sentidos e sensibilidades envolvidos em sua realização, em
somatório, ao que tenho dialogado com Tomizaki (2010) sobre as abordagens geracionais.
É provável que sejam encontrados alguns materiais que tiveram uso em épocas
distintas e outros que estejam sendo utilizados initerruptamente até os dias de hoje.
Entretanto, a imaginação, a ludicidade e a liberdade de expressão no meio coletivo atual
possibilitam uma maior abertura para se transgredir a tradição, por meio deste “modo de
geração” específico. Como exemplifica Pe. Rogério:

P - Quais foram as principais mudanças que o Sr. percebeu na confecção dos tapetes,
aqui na cidade?
PRMS – “É o seguinte: os que já faziam tradicionalmente, sempre fizeram o tapete,
voltado pra Deus passar. Ele é sempre uma pequena passarela na rua. Não se
preocupam em fazer grandes tapetes largos, ocupando a rua toda, mas, sim, aonde
o padre vai passar levando o Santíssimo Sacramento. Os jovens e as outras pessoas,
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já se preocupam em fazer quadros e estes quadros, geralmente, são maiores, gastam
mais cores, mais serragens, mais tempo. Essa é a diferença. Até porque, eles têm
mais gente para fazer. O pessoal mais tradicional, que são poucos, são sempre os
mesmos. E o pessoal que está vindo de fora, está com uma força maior, né! Juntam
os jovens e acaba virando uma festa e isso é muito importante”.
“Eu nasci no interior. No sul de Minas. Minha mãe é de São João Del’ Rei;
então eu não preciso falar mais nada, né?! [risos]. As pessoas ficavam por conta do
tapete. A gente pegava tampinha de garrafa pra cobrir com papel laminado,
guardava o pó de café, depois que tinha feito o café, para secar, para poder fazer a
ornamentação. Estourava pipoca, para poder fazer o desenho da pomba do Espírito
Santo e cobri-la com pipoca. Então, essas coisas todas - além da serragem - tudo
isso se usava aqui nas cidades de Minas Gerais, de maneira especial. Claro que isso
tem caído! Nas grandes metrópoles tem caído, mas, nas cidades pequenas – nas
menores cidades, isso ainda é muito forte. E, Sabará, sendo uma cidade histórica,
como as outras preserva tudo isso”.

Cumpre lembrar, que os desenhos feitos nas ruas, na geografia da cidade, ou na
pequena passarela como elucidou o sacerdote - delineiam - daqui até ali, uma intervenção na
espacialidade além dos mapas oficiais. Em análise, nota-se que a cidade tem sido desenhada
com a iconografia de uma religião. Um controle sobre o espaço nos domínios de lugares bem
demarcados por suas igrejas e do tempo, por meio de suas festas. Como disse Jacques Le Goff
(1990) “a intervenção dos detentores do poder na medida do tempo é um elemento essencial
do seu poder: o calendário é um dos grandes emblemas e instrumentos do poder; por outro
lado, apenas os detentores carismáticos do poder são senhores do calendário” (LE GOFF,
1990, p.486).

4.4. Imagens Visuais como representatividade geracional

A palavra imagem do latim imago e do grego antigo eidos, ideia, tem sua etimologia
baseada na representação, simulação de algo real, ou, na mimese53. A imagem visual antecede
a escrita e torna-se contemporânea a ela. Mesmo com a definição da escrita ela não foi
substituída, por ambas serem próximas, como podemos verificar nos hieróglifos egípcios,
enfatiza Paulo Knauss (2006, p.99), elas caminharam juntas no desenvolvimento das
civilizações.
As imagens visuais são fontes de representações sociais e culturais, contribuíram e
continuam a contribuir para conexões culturais e sociais, comunicando iconograficamente as
intenções e ideologias, as trocas de mensagens e propósitos a quem essas serviriam,
53

Em outras palavras, uma representação idealizada, possível, do real. Uma ilusão.
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constituam-se em ritos, mitos, histórias, imaginários, cotidianos, memórias, crenças ou como
segredos. As representações visuais carregam o discurso de um tempo expressam
intencionalidades. Por isso, podem ser decodificadas, analisando-se, sobretudo, a cultura e o
tempo em que foram produzidas, suas representações simbólicas, e o imaginário coletivo que
a concebeu.

Desse modo, desprezar as imagens como fontes da História pode conduzir a deixar
de lado não apenas um registro abundante e mais antigo do que a escrita, como pode
significar também não reconhecer as várias dimensões da experiência social e a
multiplicidade dos grupos sociais e seus modos de vida. O estudo das imagens serve,
assim, para estabelecer um contraponto a uma teoria social que reduz o processo
histórico à ação de um sujeito social exclusivo e define a dinâmica social por uma
direção única (KNAUSS, 2006, p.99-100).

Fotografia 30 – Representação do cálice na sequência de três anos. Fonte: autoral. Da direita para a
esquerda temos o cálice em 2014, 2015 e 2016. Sua modificação em estilo, forma e cor denota a própria
mudança dos sujeitos que o fizeram, entretanto, sua inegável presença nos três ciclos festivos atesta sua
possível permanência entre os ícones cristãos utilizados na Rua Dom Pedro II.

Apropriando-me dessa ideia, observei inicialmente, por meio de registros fotográficos,
as representações iconográficas que se encontravam nas ruas adjacentes à rua D. Pedro II,
comparando-as com as dos anos de 2014, 2015 e 2016 (como descrito anteriormente) e, em
seguida, identifiquei as alterações que se mostravam expressivas. Nas três datas as formas
retangulares seccionadas e sequenciadas ao longo da rua criaram espaços geometrizados para
que cada morador se responsabilizasse pelas que estavam à sua porta. As figuras já citadas,
como o cálice, o peixe, ☧, a hóstia, as flores de lis (estilizadas), flores, folhas, uvas e cruzes
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foram emolduradas nas três representações por serragens de cores diferentes, compondo com
preto, azul, ocre, vermelho, laranja, amarelo, verde, branco e marrom de vários tons as
composições presentes nesta sequência de três anos, de três festas, como demonstram as
quatro fotografias.

Fotografia 31 – Novas narrativas visuais nos tapetes. Fonte: autoral – 2014. Criado por
moradores, artistas e artesãos locais, as imagens visuais dos tapetes ao final da Rua do Fogo
expressam um novo olhar sobre as tradições.

No entanto, percebi uma modificação nas narrativas das imagens visuais utilizadas em
outra rua. Não como forma de composição ou substituição das serragens por outros materiais,
pelo contrário, foram representadas no tapete e feitas em serragem colorida, de forma
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convencional, sem uso do papel craft ou de formas de madeira, porém com elaborações e
releituras de figuras que se apresentavam inovadoras por suas contravenções. Essas imagens
visuais baseavam-se em obras artísticas e imagens escolhidas de forma aleatória, presentes no
ano de 2014, ao final da Rua Comendador Viana (antiga Rua do Fogo). Eram representações e
releituras da obra Abaporu (1928) de Tarsila do Amaral; da obra Um novo dia (2010), do
artista Romero Brito; a taça da copa do mundo (copa de 2014) e um pé de jabuticaba.
Diante dessas evidencias, podemos dizer que as imagens que são comuns ao contexto
cristão vêm sofrendo influências das novas gerações, sendo modificadas por imagens que não
possuem qualquer valor religioso, expressando, portanto, o dinamismo da própria tradição que
se inicia com o uso de materiais não habituais. A pouca recepção das gerações mais jovens
sobre o que as gerações mais velhas transmitem, enquanto tradição, também se apresenta
como fator para essa modificação, ou seja, a apropriação dessa tradição pelas gerações mais
novas. Poderíamos assim dizer que mudanças geracionais e de padrões sociais (Mannheim,
1928) ao longo da história contribuem para que a representação iconográfica cristã se
encontre alterada e algumas vezes ausente.
Essas modificações das representações visuais da iconografia cristã presente na festa
de Corpus Christi poderiam, assim, ser entendidas como: “A procura da liberdade na
construção e criação das imagens” (RAHDE, 2006, p.07), o que, segundo a autora, [...] “não
segue uma obediência irrestrita às leis e à razão, [...] mas caminha noutras direções, numa
união entre conhecimento e imaginário, que traduz, reinterpreta e, por isso mesmo, transforma
conceitos estéticos em novas formulações imagísticas” (RAHDE, 2006, p.07).
Avançando nessa reflexão é importante considerar que o imaginário também se altere
como argumenta Maria Beatriz Furtado Rahde:
Se o sujeito é um ser de símbolos que constrói culturas e as vivencia, é no simbólico
que podem ser encontrados os mitos, os rituais, as fantasias, que fazem parte do
imaginário cultural. E é essa cultura que está sendo alterada em seu processo de
mutações, de misturas, reconstruindo o universo com outra visualidade (RAHDE,
2006, p.10).

Nesse sentido, imagens elaboradas nos tapetes aqui mostradas levaram-me também a
pensar a respeito do posicionamento da igreja diante da liberdade de expressão desses
tapeceiros. Indiferença? Abertura a diferentes formas de expressão como estratégia para atrair
o público, fiéis? Por outro lado, levaram-me também a pensar do ponto de vista das intenções
dos tapeceiros. Seriam as imagens produzidas apenas a expressão do desejo de participar
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dessa ornamentação como experiência de outras possibilidades estéticas, como simples
distração, sem qualquer determinação religiosa?
Pensaria, por fim, que a participação nessa festa estaria perdendo o seu caráter sagrado
e aproximando-se do caráter profano presentes em tantas outras festas religiosas? Ou ainda,
essa festa estaria representando a oportunidade para outros grupos (não religiosos, ou com
conexões muito tênues) realizarem expressão pública da arte e, neste caso, explorando outras
possibilidades e soluções estéticas das tradicionais?
Por meio dessas imagens visuais parece-me possível dizer que as novas gerações não
possuem a mesma identificação e pertencimento com os ícones e signos cristãos que possuíam
as gerações mais antigas. Seja devido ao que essas imagens significam aos olhos dos mais
novos, seja pelo distanciamento religioso frente ao novo “modo de geração”, a que Magda se
referiu quando descreveu a história da coroação de sua sobrinha (como descrito
anteriormente), dentre outros. Entretanto, vale ressalvar que o local onde essas imagens foram
feitas se encontra à frente de comércios e locais não residenciais. Para averiguar melhor essa
situação considerei minunciosamente as imagens que elenquei para discorrer sobre essas
mudanças nas narrativas visuais. Nesta observação, fortuitamente, identifiquei entre os
sujeitos presentes na montagem dessas representações um colega de trabalho e resolvi entrar
em contato com o mesmo, na pretensão de que ele pudesse me responder sobre sua visão a
respeito das intenções das imagens que seu grupo utilizou.
Eduardo Ribeiro, de 33 anos, reside em Sabará, num bairro um pouco distante do
centro histórico. Ele é fisioterapeuta, segue a religião espírita, mas foi católico por muitos
anos e compreende as questões e significados religiosos, tanto quanto culturais dessa tradição
e celebração. Em entrevista, Eduardo disse-me que sempre teve vontade de participar da atual
produção dos tapetes devido à sutileza, à riqueza de detalhes e, sobretudo, pelo valor cultural
que a envolvia, comentou sobre sua participação, na infância, ressaltando que:
“Quando pequeno, na Vila Marzagão54, eu participei uma vez. Os tapetes eram
feitos com areia branca. Marzagão toda era decorada, (a Rua São José toda) com
54

A Vila Marzagão, hoje bairro de Sabará, abrigou uma das mais antigas fábricas têxteis do Brasil, em 1879. O
vilarejo se localiza às margens do Rio Arrudas e no meio do caminho entre BH e Sabará, a cerca de 10 Km do
centro de Belo Horizonte. O Vilarejo foi atravessado pela antiga linha férrea EFCB, hoje uma memória da rota
que recebia no passante, as toneladas de minério e os passageiros da conexão Vitória/Minas (recentemente
redirecionada por obras da companhia Vale S.A.). Atualmente, a pequena vila possui um centro de arte e teatro
chamado Kabana, galpões para a produção de cenários e figurinos do Palácio das Artes, e a fábrica têxtil da
Marcel Phillipe.
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areia que pegávamos lá, perto do campo. Levávamos uma pá, cavávamos e
fazíamos os tapetes com essa areia branca [...] Isso, naquela época, junto com meus
primos, parentes e amigos. Tinha curiosidade para ver essa produção e na época
tinha muita ligação com o catolicismo devido à minha avó e minha tia, que foi
minha professora de catecismo. Mas, atualmente, eu não participo mais. Como
trabalho à noite ficou muito complicado para mim”.

Mesmo não fazendo parte dessa produção, Eduardo se ofereceu como voluntário para
auxiliar na montagem da noite de 19 de junho de 2014. Ele disse que durante a produção
qualquer pessoa poderia ser voluntária e que, ao serem acolhidas no grupo, as pessoas
recebem um par de luvas e comidas e bebidas que são distribuídas noite a dentro... Mesmo
tendo participado pouco, quando criança, Eduardo considera que a produção dos tapetes é
uma manifestação de fé e disse que:
“No momento em que eu parei de ajudar, quando estava passeando indo embora e
observando algumas outras obras, eu notei muitas pessoas fazendo orações durante
a produção; tinha gente rezando o terço, o rosário, agradecendo, lidando com a
alimentação. Vi isso como uma manifestação de fé. Os tapetes que eu ajudei a
produzir se integraram na produção e manifestação da nossa cultura como um todo,
para embelezar o trajeto da procissão [...] para poder mostrar um pouco da cultura
brasileira, mesmo não tendo nada a ver com o que era produzido ali. Mas, foi muito
gratificante”.

Sua atitude voluntária na montagem dos ornamentos fez com que ele se unisse a um
grupo de artistas locais, que têm o costume de enfeitar o final da Rua Comendador Viana,
onde essa se encontra com a Rua do Carmo. Neste espaço existe uma pequena praça e no seu
arredor se localizam ateliês de artistas e artesãos locais. Ele me relatou que ao chegar, por
volta das 23h, recebeu folhas com impressão colorida das obras e alguns sacos com serragens
coloridas nas cores em que seriam produzidas as imagens. Contudo, os responsáveis pelos
tapetes já haviam esboçado no chão tais imagens, para que junto aos auxiliares, todos
pudessem preencher os desenhos na rua. Ele enfatizou que as imagens foram escolhidas pelo
grupo de artistas, antes de sua chegada, e que, provavelmente, representavam um aceno às
questões artísticas e culturais brasileiras, entretanto, ele chamou minha atenção para refletir
sobre a localização dos ateliês e de uma possível publicidade que os tapetes poderiam estar
representando.
A diversidade de imagens e a mudança da iconografia católica retratam a diferença dos
interesses coletivos e os apelos sociais, políticos e ideológicos presentes em manifestações e
expressões públicas, como é o caso dos tapetes. Como já foi relatado, ao final da Rua do Fogo
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existe um grande número de casas comerciais, pontos de venda de roupas e cosméticos; um
centro de formação de condutores e uma farmácia, o que pode explicar a ausência de
moradores empenhados em enfeitar em frente de suas casas. Ao contrário, o local onde foram
realizados esses desenhos, que rompem com a iconografia tradicional da festa do Corpus
Christi, foi enfeitado com o intuito de apresentar as lojas, floriculturas, ateliês e comércios
afins; exaltando os interesses sociais, acima dos religiosos, e, apresentando como reflexão as
condições e os modos de uma geração, seus pertencimentos e a porosidade das condições
religiosas atuais. Como o próprio entrevistado aponta:
“Hoje, a festa de Corpus Christi, em minha opinião, é ainda uma manifestação de
fé. Mas também está começando a parecer um pouco, ao fundo, que as pessoas não
estão dando tanta ênfase apenas ao significado do Cristo vivo, ali. E sim, mais
ênfase a essa questão dos tapetes, que chamam mais a atenção. Não sei se o povo
perde um pouco essa questão espiritual, que passa a ser mais material. Os católicos
antigos, o pessoal de fé - os fervorosos - os mais idosos, eles realmente estão lá por
causa do Cristo vivo. Eu acredito que outros estão mais pelas obras, ou, às vezes,
querendo aparecer na televisão, ou chamar a atenção pelas obras mais bem feitas,
enfim, é bem questionável”.

Fotografia 32 – No encontro entre ruas, encontram-se gerações. Fonte: autoral – 2014. Ao
largo entre as Ruas do Carmo e do Fogo, em meio às bandeirolas reminiscentes da copa do
mundo de 2014, o tapete com as suas novas narrativas visuais “espera” a chegada da
procissão.
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Em análise, Eduardo, por não estar vinculado ao grupo que produziu essas imagens,
estabeleceu um olhar distanciado sobre a produção desses tapetes e, numa perspectiva crítica,
apresentou uma reflexão que me ajudou a observar o atual uso dos tapetes como meio
midiático, o que não pode ser desconsiderado quando estamos pensando nos processos
educativos presentes nessa prática cultural.
Perguntei, também, a ele sobre o uso dos materiais, tanto quanto de imagens
“inovadoras”, utilizados na feitura dos tapetes, retomando até mesmo o uso da areia em seus
tapetes na infância. Ele percebeu isso como uma modificação comum e ressaltou sobre o uso
da própria serragem colorida que utilizou na Rua do Fogo, dizendo:
“Sobre os materiais, como a serragem, eu acho extremamente interessante. Porque
o pessoal em 2014, os artistas, disseram-me que esse material era todo doado e que
eles costumam investir apenas na tintura, no xadrez. Eles vão a serralherias, e
pedem às pessoas. Em certa serralheria, o dono sendo muito religioso, junta a
serragem durante o ano todo para poder doar para esse pessoal. Na verdade, é uma
movimentação cultural, né?! Cada um ajudando para não se perder, para não
deixar morrer essa cultura”.

Eduardo ainda relatou que mulheres, homens e crianças na faixa etária de 08 a 10
anos, junto a adolescentes, com cerca de 17 anos, participaram da feitura noturna dos
desenhos do tapete:
“Tem sim, tem crianças sim, ajudando noite a dentro. Crianças gostam, também, da
farra, né?! Brincar com serragens, fazer montagens, trabalhando com cores (e
crianças gostam muito de cores), para eles é uma farra. E, principalmente,
participar da alimentação que eles vão dando pela noite. Para criança, tudo é
festa!”.

Os relatos de Eduardo, além das imagens visuais permitem elaborar uma diferenciação
das produções em ambas as ruas. Dessa forma temos a percepção da tradicionalidade dos
materiais e da produção iconográfica presentes na Rua Dom Pedro II e a diversificação no uso
de materiais e da produção imagética observada ao longo da Rua Comendador Viana (Rua do
Fogo). Tal diferenciação caracteriza não só as relações impostas pela própria arquitetura e
ocupação do espaço, como sinaliza, no primeiro caso, para conexão geracional. Como elucida
Wivian Weller (2010, p.214), ao demonstrar à contemporaneidade dos conceitos de Karl
Mannheim a respeito das gerações e relações intergeracionais, a conexão geracional apresenta
características que pressupõem um vínculo concreto, algo que vai além da existência em uma
unidade temporal e histórico-social. Como uma participação no destino comum desse
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contexto histórico-social, com experiências comuns, com pertencimentos a uma prática
coletiva em que se presenciam acontecimentos e experiências comuns, capazes de ampliar a
potencialidade de transmissão e apropriação, por exemplo, de bens culturais. Essa transmissão
é facilitada pelas chamadas “gerações intermediárias”, que estão entre as velhas e as mais
novas gerações, que intercambiam de tal modo, visões de mundo comuns. Neste pressuposto
as gerações intermediárias detêm a possibilidade de suscitar a memória, as recordações sociais
experimentadas pelos mais velhos, para processar esses acontecimentos de forma significativa
aos mais jovens. Portanto, com a interpretação mais clara das vivências passadas, para que
essas se façam presentes, por meio das narrativas, essas recordações se perpetuam e
dinamizam a cultura e a própria sociedade.
O segundo caso, os tapeceiros da Rua Comendador Viana (Rua do Fogo), denotam as
ações de grupos que demonstrariam unidades geracionais que

[...] se caracterizam não só pela livre participação de diferentes indivíduos em
vivências coletivas, que, no entanto, adquire para si o caráter de acontecimentos
distintos, mas pela reação homogênea; num sentido mais próximo, pela vibração e
criação uniforme daqueles indivíduos que estão vinculados por uma conexão
geracional específica (WELLER, p.215, 2010 apud MANNHEIM, p.547).

Mesmo que pertencentes a uma geração, em um contexto social idêntico, mas, em
recorte temporal específico, essas unidades geracionais desenvolvem “perspectivas, reações e
posições políticas diferentes em relação a um mesmo problema dado” (WELLER, p. 215,
2010). Ou seja, distintas unidades geracionais em uma mesma conexão geracional.
Enfim, questionei Eduardo sobre o que pensava a respeito do futuro dessa tradição, ou,
mesmo, sobre seu fim.
“Acho que o fim significaria uma perda muito grande, principalmente para Minas
como um todo e a própria mobilização da fé. Como havia dito, existem pessoas que
estão ali pelos tapetes, tem gente que está ali pela fé, mas, de certa forma toda essa
manifestação reúne pessoas em um prol de um trabalho comum, para um regaste”.

Assim sendo, retorno à questão que me move nesta pesquisa: o que há de educativo
nesse cenário da cidade em dias de festa de Corpus Christi? Ou melhor, o que há de educativo
na festa e seu tapete? Como explicação necessária aos vários exemplos elucidados, nesta
pesquisa, sobre a dimensão educativa da festa, valho-me da forma especial em que Jadir
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Pessoa (2005, p. 39), na sua obra “Saberes em festa: gestos de ensinar e aprender na cultura
popular”, descreveu:

A dimensão educativa da festa se expressa, especialmente, numa ambiguidade que
lhe é intrínseca: a festa visa marcar em cada membro do grupo social os seus
valores, as suas normas, as suas tradições; ao mesmo tempo em que se transforma
sempre num grande balcão, numa grande demonstração das inovações, das
mudanças, das novas descobertas, das novas concepções e, porque não dizer, da
fecundidade das transgressões. Festejar ou simplesmente festar, como dizemos num
genuíno “goianês”, é, antes de tudo, aprender o quanto temos de riqueza e de
sabedoria a preservar e, com a lenta mudança das mentalidades. Quem vai à festa
tem a possibilidade de aprender que o que se sabe ainda não é tudo para se continuar
a viver e reproduzir as condições de sobrevivência. Há que se abrir para o novo, por
mais irremediável que seja, precisa ser integrado à herança que recebemos, que foi e,
em muitos casos, ainda permanece sendo reconstituída, reproduzida e ensinada por
abnegados artistas e sábios conservadores da cultura popular. A festa popular é o
grande e fecundo momento a nos ensinar que arte de viver e de compreender a vida
que nos envolve está na perfeita integração entre o velho e o novo. Sem o novo,
paramos no tempo. Mas, sem o velho nos apresentamos ao presente e ao futuro de
mãos vazias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É difícil elencar, entre a quantidade de detalhes e vivências, apenas algumas
considerações, que suponho não serem finais, mas provisórias.
Tentarei, no entanto, apontar os processos que considero terem sido efetivos na
produção desta pesquisa, na qual me propus a identificar e analisar os processos educativos
imersos nos saberes e fazeres da tradição, sempre renovada, de confecção dos tapetes, na festa
do Corpus Christi, durante três anos, na cidade de Sabará/MG. Essa intenção principal, como
também as premissas e sequências dos meus passos e procedimentos metodológicos utilizados,
levaram-me a concluir que o potencial educativo presente na festa, enquanto um patrimônio
imaterial da cidade, mistura-se com as relações sociais nela presentes.
Meus cadernos de notas, câmera e microfone já “residiam” na minha mochila quando
a cidade irrompia em sua rotina do dia de Corpus Christi. Por se tratar de uma festa realizada
em um dia no ano, tive certa dificuldade para capturar os dados, devido aos preparativos
ocorrerem de forma rápida, sem que qualquer tempo possa ser perdido, para que tudo siga
conforme manda a tradição. Nas entrevistas, obtive grande auxílio por parte dos sujeitos
entrevistados, que de forma solícita receberam-me e me concederam informações além
daquilo de que necessitava. Ao final no último ano de pesquisa, participei da feitura do tapete.
Uma experiência que me realizou no sentido de ser/estar entre meus próprios sujeitos, os
tapeceiros.
Nessa experiência de uma prática cultural religiosa e patrimonial em que os ciclos
anuais são singulares e se intercambiam numa mesma base - a troca de valores – a pesquisa
permitiu-me perceber a transmissão de saberes e fazeres pelas diferentes sensibilidades dos
sujeitos envolvidos. Compreendi distintos modos de construir, sentir e olhar das gerações, ao
expressarem com outros materiais e desenhos, suas crenças e transgressões. Através do tapete,
numa inversão do olhar, observei os tapeceiros e, por meio desse encontro, caminho para a
árdua tarefa de “concluir” essa investigação.
Inicialmente, fiz as apresentações do local desta pesquisa, a cidade. Para tal me
apropriei de algumas referências de estudos sobre a cidade. A vivência na própria cidade me
possibilitou encontrar com outro lugar e observar, junto a Sandra Pesavento (2005, 2007), sua
força histórica e formadora, entender a poética de suas ruas e ranhuras pelos diálogos com
Ítalo Calvino (1979), e, com Lana Siman (2005, 2013), encontrar nesta, sua potência plural
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como cidade-educação/educação-cidade, e em aprender a/pela/ cidade, por meio de uma
festa. Noutros assuntos que a habitam (a cidade) -seus patrimônios- busquei, nas referências
desse campo, as proposições teóricas e conceituais de José Gonçalves (2005, 2007), as
contribuições de Cristina Reis Figueira, Lílian Lisboa Miranda (2012) e de Márcia Sant’Ana
(2013), para discutir a evolução do conceito de patrimônio cultural e a relação entre
patrimônio material e imaterial, que fornecem diretrizes conceituais a fim de compreender a
festa na sua dimensão patrimonial. Nessas interlocuções, delimitei as dimensões imateriais e
simbólicas presentes na tradição/patrimônio dessa festa, presentes no ato de enfeitar com
tapetes a via da procissão para Deus passar, assim como abri caminho para articulá-las às
relações de pertencimento e de transmissão intergeracional. A autora Márcia Sant’Anna
(2013) discorre sobre as relações da festa como patrimônio cultural imaterial e sobre a
importância da preservação das práticas de cultura, ressaltando que o reconhecimento do bem
cultural pelas coletividades tende a ser um importante referencial na interlocução e
identificação desses bens para sua proteção. De tal modo, a autora ressalta a necessidade da
interlocução do poder público em atuações que mobilizem conhecimentos e registros acerca
dos bens. Desempenhando um papel fundamental como ação de salvaguarda dessas
manifestações, o que, por sua vez, reivindica o reconhecimento das manifestações como parte
da identidade cultural dessas coletividades, ou como um patrimônio cultural imaterial.
Por meio desta pesquisa eu, novamente, observei, com Mauss (2003), que os tapetes
de serragens são objetos que podem contribuir para explicar a sociedade que os compôs, e, de
tal forma, essa pesquisa me auxiliou, também, a compreender seu dinamismo, algo
indissociável a um sistema cultural, que se revelou não pela perecibilidade das serragens,
como empreendi nas minhas primeiras pesquisas, mas na forma como são feitos e na
observação do que está sendo feito. Nesse sentido, posso afirmar que ornamentar a via da
procissão com os tapetes continua a recontar, predominantemente, os mesmos feitos com
novas roupagens, por meio das jovens gerações.
No que concerne aos conceitos de geração e de relações intergeracionais, adotei a
contribuição teórica de Kimi Tomizaki (2010) e Vivian Weller (2010) em suas reflexões sobre
o conceito de gerações, baseados em Karl Mannheim (1928). Esses estudos auxiliaram-me a
compreender as diversas problemáticas existentes entre as gerações, assim como os pontos
que as conectam. Relacionei questões referentes aos fatores que as associam e o porquê do
distanciamento entre ambas, situando a dinâmica geracional enquanto fenômeno social.
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Identifiquei a presença da educação nas relações estabelecidas na rua, no processo de
elaboração dos tapetes de uma festa de caráter religioso, pelos modos como cada geração,
subjetivamente, reinterpreta os costumes, mantendo-os vivos, porém, através daquilo que
nelas permanece como significativo, o que lhe confere pertencimento, ou seja, a participação
dos sujeitos na constituição de sua própria cultura. Os gestos e as formas, em que pude
localizar essa transmissão, encontraram-se além de tecnicismos, pois pertenciam, em parte, a
um “destino” comum, a uma formação humana, numa unidade temporal e histórico-social que
conecta os sujeitos a experiências perpetuadas pelas narrativas visuais e orais das gerações
mais velhas às mais novas.
A investigação sobre as questões geracionais permitiu-me, também, estabelecer
comparação dos desenhos em diferentes ruas, onde foi possível conferir e compreender o uso
das imagens, de parte da iconografia cristã e a articulação necessária ao entendimento de dois
pontos de interesse desta pesquisa: a transgressão/contravenção dos ícones tradicionais
utilizados no meio leigo para confeccionar os tapetes no Corpus Christi; e a presença das
distintas sensibilidades entre as gerações mais velhas e as mais novas, como componente de
um contexto histórico-social. Essas análises possibilitaram apontar algumas respostas para as
indagações referentes à transmissão intergeracional que ocorria em cada ciclo festivo.
Sendo assim, na análise das questões geracionais, a distinção entre posição geracional
e conexão geracional, ganhou relevo para melhor entender as relações de transmissão dos
saberes e fazeres acumulados, bem como entender as interpretações e dinamismos
provenientes da interação das gerações e da distinção entre elas, como produto de um
processo dinâmico. Quanto à conexão geracional, que se caracteriza pela participação de
indivíduos de uma mesma posição geracional, partilhando um destino coletivo e, que, por este
as gerações se conectam, criando um vínculo concreto que os precede. A pesquisa revelou
que a festa denota um papel essencial no cumprimento desse vínculo, ao estabelecer a
aproximação das gerações interceptadas através de costumes, como o da tradição dos tapetes.
Essa conexão concreta, constituída por esse evento, agrega valores, que, diferentes, tornam-se
comuns, já que a festa marca o tempo e as alternâncias da vida coletiva de seus períodos e
vinculações.
O tema das festas ainda é pouco pesquisado no âmbito educacional. Observei que são
raros os estudos que abordam suas diferentes definições, datações e a diversidade de práticas e
saberes envolvidos em suas variações, sendo essa temática, portanto, pouco trabalhada para
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além da comemoração. Portanto, esta pesquisa aponta para a necessidade de maiores diálogos
que interconectem novos caminhos para associar a festa em sua relação direta com a
educação.
Nesse sentido, a pesquisa realizada contribui para entender a festa em sua
multiplicidade de manifestações e como possibilidade de pensar a transmissão, as relações
entre as dimensões culturais, religiosas, patrimoniais e a sociabilidade, o espaço, a história e a
memória, dentre outros, como formas de constituir a dimensão educativa das festas, que a
tangenciam e que por essa se articulam.
Assim, compartilho com Jadir de Morais Pessoa (2007), que tanto tem contribuído
nesse embrionário campo de estudos, quando esse articula festa e educação, dizendo que esta
pesquisa pretende deixar pistas para auxiliar o aprendizado das culturas locais, para integrar a
comunidade ao entendimento de sua própria produção cultural, na possibilidade de associar
festa à educação, e, por que não, também, através da escola. Como o próprio autor cita, dentre
os movimentos possíveis a se estabelecer para essa associação, a comunidade escolar pode
investir no conhecimento das festas, em como realmente acontecem, ou ainda, estabelecendose o contrário, a festa indo à escola. Ambas, com suas limitações e fundamentações
específicas, mas lidando em compreender e fazer conhecer a festa em sua mística, sua
religiosidade, sua arte, estética, história, contexto e tradição, entre outros. Para isso, trabalhos
realizados na escola, com grupos de teatro, dança, música, enfim, como expressões para as
releituras e recriações das festas, oferecerá a potencialidade para que a festa seja tomada como
possibilidade de desenvolvimento, de reflexão, de escrita, de vivências e discussões sobre o
saber-fazer folclórico, social, histórico e artístico da diversidade cultural brasileira. E, claro,
tendo sempre que recomendar que as festas sejam vistas e visitadas em suas próprias ocasiões,
em suas datas/períodos e locais de realização para se efetuar uma melhor aprendizagem.
Além disso, ao abordar a festa como patrimônio, espero contribuir para oferecer
elementos que poderão dar a grupos e coletividades da cidade, bases necessárias a realizarem
reivindicações para o reconhecimento da festa do Corpus Christi como um patrimônio a ser
salvaguardado e, de igual forma, poder pensar na perspectiva de uma educação patrimonial
que ressalte outros elementos da festa, como a feitura dos tapetes.
No exercício de dissertar sobre a festa, a cidade e o patrimônio, pude refletir diante da
análise dos dados capturados e entender que é possível reconhecer que a aprendizagem e a
transmissão se estabeleçam num encontro entre as gerações, por meio das socializações. Uma
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geração tendendo a conservar os costumes e a outra tendendo a inová-los, expressando as
sensibilidades de sua época, em seus limites e potencialidades.

A ressonância que é

alimentada pela socialização se amplifica percorrendo outros tempos, através da memória e
da história das gerações mais velhas, que é repassada aos mais jovens através das narrativas
constituídas por uma memória coletiva.
A pesquisa realçou que, na festa, formas de educação se apresentam por meio da
transmissão de seus valores em saberes e fazeres, ou, através das várias narrativas orais,
visuais, e, sobretudo, nas relações sociais. Nesse encontro de alteridades, a festa se manifesta
e a tradição é então perpetuada integrando diferentes faixas etárias. Através do entusiasmo e
da participação coletiva em que a festa propicia as práticas de fé, a religiosidade, configura-se
uma educação intergeracional. Essa festa que leva em seus ciclos uma produção, uma união
entre crianças, adultos, idosos, idades, gêneros e tempos, permite às gerações que participam
de uma noite especial compreenderem não apenas o seu próprio tempo, mas o tempo do outro.
Nesse ato, nessa “permanência” em que se inovam os modos de viver, pela interação social, o
mundo é reinterpretado, para que outros sintam esses diferentes tempos, que são as
sensibilidades daquilo que é e que foi vivido.
A pesquisa nos informou sobre perceber, na relação coletiva de propósitos em comum,
aprendizagens e transmissões articuladas pelo pertencimento a uma prática cultural, imaterial
e efetivamente vinculada ao sujeito na, e com, a cidade. Nessa ação coletiva, em que se
modificam materiais e técnicas de compor esse ornamento, uma prática cultural e religiosa é
transmitida pela vivência, pela participação e observação dos sujeitos envolvidos.
Espero que as reflexões e análises, tanto quanto os dados levantados por esta pesquisa,
possam contribuir e subsidiar, de alguma forma, a leitura das festas, da cidade e da festa
enquanto patrimônio imaterial. Nesta tentativa, fazer avançar o olhar do leitor para além dos
muros da escola, na busca de contextualizar práticas populares, as especificidades das ruas da
cidade, e, quem sabe, tornar visível a forma como os sujeitos que elaboram as festas se
apropriam da rua e dos espaços urbanos para compor nessas formas outras formas de
educação.
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