Diário de Bordo - Carnaval de rua Ouro Preto 2020

Por Gabriela Davoli

Popular, primeiro de tudo o carnaval de Ouro Preto é popular!
Com 70.227 habitantes, a estimativa era receber
cerca de 50 mil pessoas por dia no Carnaval 2020,
segundo o Diário do Comércio.
Entre Jacubas e Mocotós, tema deste ano, buscou
homenagear a cidade e sua história, comemorando
também os 40 anos do título de Património Mundial
que a cidade recebe.
De acordo com a região que residiam, es moradores
da cidade recebiam o nome de Jacuba ou Mocotó.
Jacubas sendo do bairro de Antônio Dias, onde ﬁca a
Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Mocotós, o
bairro de Pilar, onde ﬁca a Matriz de Nossa Senhora
do Pilar, uma das igrejas mais ricas do país. Uma
intriga de caráter popular entre uma área mais pobre
e a mais rica da cidade, "Jacuba é um tipo de farinha
misturado com um pouco de gordura ou sal que é
para o sustento do garimpeiro. Do outro lado, o
mocotó é o caldo e representa as pessoas ricas",
explica Deolinda dos Santos, historiadora e moradora
de Ouro Preto.

21/02 sexta feira
Mesmo que o Carnaval já tenha se instaurado pelas rua Ouro Pretanas desde dia 08 de fevereiro,
início do Pré - Carnaval, com o dia da escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, shows e
desﬁles de blocos, que seguem até o ﬁm do Carnaval oﬁcial, minha chegada é na sexta - feira, dia
também da abertura oﬁcial do Carnaval 2020.
A abertura é marcada pela entrega da chave da cidade ao Rei Momo e sua coroação, ao lado
sempre da passista, Rainha do Carnaval Ouro Pretano. A entrega é feita pelo prefeito, que logo
depois passa a palavra para agremiação Zé Pereira dos Lacaios, o bloco mais antigo de Ouro Preto.
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A agremiação inicia com o toque dos clarins no palco da
praça Tiradentes, dando início ao Carnaval, e dali segue seu
caminho, descendo pelas ruas ouropretanas até chegar a sua
sede na rua Santa Eﬁgênia, contagiando es folies a sua volta
que entoam o canto “Zé Pereira, Zé Pereira” junto com a
bateria!
A noite continua com mais dois blocos: Gatas e Gatões com
23 anos de história e bloco Funerária, que volta a suas
origens em 2020, desﬁlando pelas rua de Ouro Preto!
Também acontecem os shows, nos palcos espalhados pelos
Largos!

Zé Pereira dos lacaios

Considerado uma Agremiação Folclórica, pois
este tem características diferentes de blocos:
não tocam marchinhas e saem em outras
épocas do ano, o Zé Pereira é a instituição
mais antiga de Ouro Preto, fora as do eixo
religioso (igrejas), através do toque típico,
bonecões, ﬁgurino de fraque, e diabretes, es
folies relembram e contam parte da história
da cidade há pelo menos 153 anos!
Muites historiadores o consideram como o
primeiro bloco carnavalesco brasileiro, com
registros desde 1867. O bloco Zé Pereira dos
Lacaios possivelmente surge da vontade de
brincar carnaval dos “lacaios” ( nome da época
resignado aos servos e escravos dos
senhores e governantes), estes homens que
não podiam se divertir nos clubes e seus
bailes, iam às ruas brincar o Zé Pereira.
A brincadeira e seu toque vem de portugal,
passado ao Rio de Janeiro até chegar a outras
localidades brasileiras como Ouro Preto.
Apesar da semelhança o Club dos Lacaios em
Ouro Preto ganha forma, história e posição
política na cidade!

Em seu cortejo pelas ruas de paralelepidedo, podemos avistar es cariás: folies, cidadães da cidade ou
já conhecedores da Agremiação, vestides de diabinhos que vão abrindo passagem para a bateria.
Luan, que faz parte da direção, conta que antigamente existia um grande Cariá: Roque Nolasco, que
vestia uma roupa de tiras de couro, e com uma lança que era raspada pelas ruas soltando faísca,
permitia a abertura para a passagem do bloco.
Es integrantes da Agremiação,
vestem o Fraque vermelho e preto e
cartolas, esse é o ﬁgurino que foi
resgatado há 3 anos com a ajuda do
departamento de museologia da
UFOP, que busca recriar o mesmo
ﬁgurino que era usado desde seu
início. O fraque e a cartola
correspondem a vestimenta que era
usada pelos “donos” dos lacaios, e a
escolha do ﬁgurino faz parte da
crítica política que estes desejavam
construir na época, satirizando estes
homens que se diziam seus donos.
Assim desﬁlam aqueles que não estão na bateria, que segue logo atrás, alguns levam em
suas mãos lanternas, estas existem para relembrar e manter a tradição, antigamente pela
falta de iluminação essas se faziam necessárias e ganharam seu espaço e preciosidade
histórica pelo cortejo.

Antes ainda de falarmos da bateria, seus instrumentos e toque, vamos falar
dos bonecões, esses grandes componentes do cortejo, que aparecem muitas
vezes em outras manifestações populares, obviamente carregando outros
traços.
No Zé Pereira temos três bonecos principais: o Catitão ou Zé Pereira ou Joel
Sales ou Paulisquedo, ou outro nome que tenha surgido durante esse tempo de
história, este representa o patrão, o “dono”; a Baiana ou Chiquinha ou mulher
do seu Joel, não se sabe ao certo mas dizem que esta representa a mulher do
patrão; e o Benedito, que representa o lacaio, vestido de maneira parecida com
o Catitão, mas de estatura menor. Comandado de dentro, através de braços
estendidos por paus de maneira, eles desﬁlam pelo cortejo, vão, voltam,
sobem, descem, brincam com as crianças, posam para foto, dançam o Zé
Pereira contando sua história e viés político.
Em conversa com o Arthur, diretor da
Agremiação, este conta que esses bonecões
são os originais que saem desde 1867 e são
feitos de materiais da época: gesso, madeira,
papel machê, rabo de cavalo (bigode),
guardados e mantidos com muito carinho, e
alguns reparos, os três saem apenas no
Carnaval.
Outro bonecos surgiram ao longo do tempo, muitas vezes para ilustrar as histórias contadas e temas, alguns são feitos de
latão e seus corpos moldados pelas roupas de pano, e os mais recentes de isopor.

Composta por clarins, trompetes, bumbos e taróis, a bateria toca a música composta por 9 melodias diferentes que é
reconhecida por todes, os clarins marcam seu início seguido dos trompetes, e logo após entram bumbos e taróis, um
mestre segue à frente comandando e outro atrás marcando os bumbos. A música também é a mesma desde a
fundação da Agremiação, passada de geração para geração, recentemente foi transposta e escrita corretamente pelo
maestro da banda Alto da Cruz, para a melhor possibilidade de registro e propagação.
Para compor a bateria não há empecilhos, basta aparecer aos ensaios, ou mesmo as oﬁcinas que acontecem durante
o ano, mantendo sempre o caráter aberto e popular de pertencer a todes. Nas palavras de Luan ““os moradores daqui
já sabem, vai chegando o carnaval, escutam o barulho e já vem pra cá”.
A agremiação segue desﬁlando no sábado e na terça às 20h e com o
Zé Pereira Mirim às 14h. Enchendo de alegrias es moradores e folies
que tema alegria de compartilhar do carnaval ouropretano.

22/02 sábado

Zé Pereira mirim

O Zé Pereira Mirim, surge entre 2001 e 2002, a ideia vem da vontade das
crianças, que pegavam latas e outros materiais e tentavam tocar a famosa
música que nasceram ouvindo. Observando essa vontade e devido a saída
do Zé Pereira ser a noite, o Zé Pereira Mirim foi criado!
O bloco mirim saí no período da tarde e conta com crianças de todas as
idades, os instrumentos são adaptados, e os bonecões também são outros,
feitos de isopor.

Como já dito anteriormente o Zé Pereira é muito mais que um bloco de carnaval, e o Zé Pereira
Mirim também não é diferente. Para além de oﬁcinas musicais, es diretores da sede tem
trabalhado para transformar este num projeto educativo, onde serão oferecidos gratuitamente
diversos tipo de oﬁcinas artísticas e também de informática, além de disponibilizar os
computadores para as crianças poderem brincar, pesquisar, fazer trabalhos, etc. Luan me conta
que a importância desse projeto vem da necessidade das crianças terem um lugar seguro onde
possam brincar e aprender depois da escola, permitindo ﬁquem aparadas e longe da
possibilidade de envolver-se com drogas e aﬁns.

Luan também me aponta que educar as crianças dentro do Zé
Pereira é uma forma de manter a tradição viva e sempre
presente, passada de geração para geração.
Mesmo com toda a importância da Agremiação para a cidade,
que é entendida e divulgada peles governantes locais
( prefeitura e estado), essa recebe o ﬁnanciamento que os
demais blocos e apenas na época do Carnaval, este ano
nenhum bloco ainda havia recebido o dinheiro, mesmo sendo
sábado de carnaval. O Zé Pereira Clube dos Lacaios, conta
com a ajuda da cidade para sobreviver, com auxílios de
materiais, instrumentos, confecção, ﬁnanciado por moradores
e estabelecimentos locais, e possíveis cachês dependendo do
tipo de apresentação que são chamados para fazer.

Sábado foi o dia que tive a honra de conhecer a sede do Zé Pereira e conversa com o Arthur presidente da Agremiação e com o Luan, parte da diretoria.
Também acompanhei e brinquei o Zé Pereira com o Zé Pereira Mirim, e acompanhei outros blocos e shows!

Bloco Liga Pra Rádio
O Bloco “Liga pra Rádio”, foi criado em 2011 por Flávio Niquini, e satiriza um costume
de Minas Gerais: o de ligar para as rádios para fazer reclamações. O bloco super
colorido começa descendo a rua do Ouvidor e termina no Rosário, além do estandarte,
vemos bonecões, um carro alegórico em forma de rádio, e folies com diferentes
fantasias e adereços, todes se divertem cantando marchinhas e músicas conhecidas por
todes como “Ana Julia”.

Bloco Sanatório Geral
O bloco desﬁla pelas ruas desde 2005, com
seus bonecões que representam ﬁguras
ilustres de Ouro Preto, es folies relembram e
brincam a história da cidade. Alguns
integrantes do bloco usam roupas de
sanatório, enquanto outros que vão
chegando e acompanhando vestem as mais
diversas fantasias.
O bloco tem a sua própria marcha, é possível
ouví-la no vídeo ao lado!

Shows

Tiradentes
Largo Dom Pedro
Largo Do Cinema
Todos os dias haviam vários shows em três palcos diferentes: Tiradentes, Largo Dom Pedro e Largo
do Cinema, os três ﬁcam próximos, é possível ir de um para outros em minutos, existem
barraquinhas que ﬁcam próximos a eles, assim es folies tem opção para comer e beber sempre.
No Sábado assisti a diferentes shows: Vilodum (axé, rock, pop, machinhas), banda tradicional de
Ouro Preto criada em 2014, Amigos do Samba (samba), Tianastácia e Cabrobloco, banda de Belo
Horizonte - MG, criada em 1992 ( rock nacional), e alguns djs de funk.
A folia ﬁnaliza às 02h, blocos já desﬁlaram e
os shows terminam, mesmo assim alguns
folies continuam a se divertir pelas ruas.

Show Vilodum - Largo do Cinema

23/02 Domingo
Bandalheira

Fundada em 1972, o grupo folclórico é uma sátira e
uma homenagem às bandas militares e civis.
Tocando diversos instrumentos, qualquer um de
uniforme e pinico na cabeça pode participar, mesmo
sem saber tocar o instrumento. Muitos integrantes
desﬁlam com ﬂautas doces tocando apenas uma
nota ou nenhum!
O bloco tradicional desﬁlou também dia 24 e 25 de
fevereiro!

Jesus é bom a beça
O bloco criado em 1996, pela JOCUM - Jovens
com uma Missão, desﬁlou no domingo e na
terça (25/02). O bloco atrelado a um espaço
religioso também trouxe em 2020 uma
apresentação coreana, realizada por migrantes
da Coreia do Sul que hoje residem na cidade, e
puderam deixar o carnaval mais próximo de
seus costumes.

Bloco do MAto
Sendo o único bloco em que a concentração é
longe do centro histórico, o Bloco do Mato foi
fundado 1979 por um grupo de amigues e
tem origem no bairro São Cristovão, voltado
para a comunidade reúne quem quiser
participar. Es folies costumam ter ramos e
folhas nas mãos para compor a marcha!

Bloco Chifrudo
O bloco fundado no bairro Taquaral numa brincadeira de bar, com 14 anos de idade o
símbolo do bloco são chifres, que estão presentes no boneco de boi e nas cabeças de
seus integrantes!
O bloco chifrudo mantido por pequenes empresáries do bairro, segue as ladeiras de
Ouro Preto todo carnaval, tocando um samba e animando quem presencia a folia!
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A banda tem 14 anos de sucesso, e é composta por
Eduardo Gema e João Ramalho (ﬁlho do Zé Ramalho),
tocando uma mistura de pop, rock e mpb, a banda
animou Ouro Preto e divertiu es folies na praça
Tiradentes!

Foto: Ane Souz/PMOP - Carnaval Patrimônio Ouro Preto 2020 - "Entre Jacubas e Mocotós"

desﬁle escolas de samba
Diferente dos famosos desﬁles de escola de samba, de São Paulo ou Rio de
Janeiro, o caráter popular continua presente nos desﬁles, os desﬁles acontecem
no envolto da Praça Tiradentes, es folies são separades dos passistas apenas
por uma ﬁna cordinha, que muitas vezes nem sempre se fazia presente. Como
o principal do desﬁle não é o capital, isso reﬂete nos carros, ﬁgurinos e
instrumentos, é possível perceber que algumas escolas quase não possuem
apoio ﬁnanceiro, mesmo assim para es moradores de Ouro Preto ou mesmo es
turistas a experiência é fantástica, estar lá é ser um público ativo, parte do
desﬁle!
Esse ano 9 escolas de samba desﬁlaram e participaram da competição, com
diversas temáticas e sambas enredo, 4 no domingo e 5 na segunda, os desﬁles
tiveram início às 20h e foram até 03h/04h dependendo do dia.

Imperial de Ouro Preto
Inconﬁdência mineira
Império do morro santana
União Recreativa Cachoeira do Campo

24/02 segunda feira

AcadÊmicos de são cristovão
Mocidade independente princesa isabel
Unidos do padre faria
Aliança da Piedade
Recreativa do Santa Cruz

As grandes campeãs foram Unidos do Padre Faria e Acadêmicos de São Cristovão, o
resultados foi divulgado na quarta feira de cinzas, houve grande comemoração dos
integrantes na praça Tiradentes, quando os diretores da escola apareceram com o
troféu!
Foto-Desﬁle da Escola de Samba Acadêmicos de São Cristovão Crédito-Ane Souz/PMOP

Bloco charanga da lata
O bloco foi criado na década de 60, por funcionários de uma caldeira
metalúrgica, esses improvisavam instrumentos com seus materiais de
trabalho e se divertiam nos intervalos tocando - os. Em 1974 a Charanga
deixou de desﬁlar no Carnaval e teve seu retorno em 2014, ainda com
instrumentos feitos de lata, a Charanga é composta por homens da velha
guarda e um percentual de jovens, estes tocam um samba inconfundível
e histórico para os cidadãos ouro pretanos.

Bloco balanço da cobra
O tradicional bloco, sai há 45 anos
pelas ladeiras de Ouro Preto no
carnaval, criado pela botânica Cida
Zurlo,
sempre
traz
sátiras
a
acontecimentos políticos e sociais que
ocorreram no ano.

“O balanço da cobra do Trump encanta o Bolsonaro”

Es folies que integram o bloco, usam a camiseta da cobra, sempre feita
por algum renomade artista visual brasileire, esse ano foi Carlos Bracher
que criou o logo, no qual este convida Tiradentes para uma folia com o
rei Momo!
“Melhor transartes depois não dámares”

25/02 Terça feira

Bloco do Caixão
O bloco universitário possui 44 anos de história, representante no assunto carnaval universitário
e republicano de Ouro Preto, além de produzir uma das festas do circuito universitário de
carnaval, também desﬁla pela ruas promovendo a integração entre es moradores e universitáries
da cidade! Es folies desﬁlam devidamente caracterizados por abadás, e trazem consigo bonecões
de esqueletos e um caixão.

Carnaval para todos!
No domingo, enquanto subia para praça
Tiradentes me deparei com um dos
desﬁles mais bonitos que vi em Ouro
Preto: um conjunto de crianças com
alguns
instrumentos
velhos
e
improvisados que faziam um samba digno
de um bloco! As crianças que sabem de
seu direito de brincar e estar nas ruas,
nem ligaram para o pequeno trânsito que
se formou enquanto subiam a ladeira, e eu
por muita sorte subia a mesma e pude
participar um pouco da folia!

Investimentos e trabalhadores
Apesar da importância do Carnaval para a cidade, o estado e o país, os investimentos acabam sendo
quase que totalmente privados, quem patrocinou esse ano foi a Skol, por esse motivo as barraquinhas de
bebidas eram todos da marca e o valor da bebida um pouco mais barata que as demais. Es vendedores,
na maioria pessoas negras, são moradores da cidade que não tem o privilégio de apenas brincar o
carnaval, estes também trabalham, apesar disso as condições para o trabalham pareciam ok. Mesmo com
o patrocínio e um auxílio governamental, os blocos ainda não haviam recebido o dinheiro e as escolas de
samba receberam na quarta feiras pré carnaval.
A polícia, civil e militar não demonstrou violência, a maioria eram policiais civis que auxiliavam o tumulto
mas não impediam que ele acontecesse, uma das poucas vezes que vi uma polícia não violenta e
repressora.

pesquisadora

A artista que vos fala, Gabriela Davoli, é estudante
de Artes Cênicas, atriz, produtora e pesquisadora,
apaixonada por carnaval, uniu o amor e interesse
pelas artes feitas nas ruas e pela população com
sua proﬁssão, para entender e auxiliar sobre a
importância de olharmos para o que nós brasileiros
somos e produzimos.
O Carnaval de rua muito mais que um produto mercadológico, é história, expressão e forma de
comunicação. Arte viva que nos forma e nos pertence, esse diário é apenas uma forma de
divulgar em outros meios esse patrimônio. E se ainda estiver com dúvida, não tenha! O Carnaval
de Rua popular Ouro Pretano é um dos melhores se não for o melhor, e vivenciá - lo é uma
experiência sem arrependimentos!

Este diário é fruto de projeto de pesquisa O Carnaval de Rua como Manifestação Artística e Cultural - Um Estudo sobre o Bloco Zé Pereira dos Lacaios,
fomentado pelo CNPq/PIBIC, sob orientação de Grácia Navarro. Contou com o apoio do Departamento de Artes Cênicas, do Instituto de Artes, do Grupo
Pindorama (CNPq) e também, da Agremiação Zé Pereira dos Lacaio, Ouro Preto - MG.

