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A gente mesmo, na estrada, não acostuma com as coisas, não dá tempo. Para bem narrar uma viagem, quase
que se tinha necessidade de inventar a devoção de uma mentira. E gabar mais os sofridos – que de si já
eram tantos. João  Guimarães Rosa
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estéticas do interior imagensei

Este livro tem origem na infância rural
do seu autor. Depois de adulto e vivendo
no ambiente urbano, Elias retorna
interiorano e sensibilizado após
(re)conhecer: as pinturas de José Antônio
da Silva, as de Almeida Júnior, as fotos de
Maureen Bisilliat, os textos de João Guima-
rães Rosa, poemas de Cora Coralina e os
registros fonográficos de Marcus Pereira nas
regiões centro-oeste/sudeste deste Brasil.
Por estas páginas passando, nomes foram
assim lembrados com ares de singela
homenagem.

e s t é t i c a s  d o  i n t e r i o r
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Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução,
armazenamento ou transmissão de partes deste livro, em
quaisquer meios, sem prévia autorização por escrito.

Fotografias:
A autoria das fotos são identificáveis pelo número da pági-
na e posição (a,b...) ordenadas da esquerda para a direita e
de cima para baixo.

Fotos de Elias Rodrigues de Oliveira: (Capa, pp7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  22b, 23, 24ab, 25, 27, 28,  29,
30, 31, 32b, 33ab, 34, 35a, 36, 37, 38, 39, 40ac,  41ab, 42,
43, 44, 45, 46ab, 47ab, 48ab, 49ab, 50, 51, 52ab, 53, 54, 55,
56ab,  57ab, 58ab, 59ab, 62, 63ab,  64ab, 65, 66, 67,  68, 70, 71,
73, 75bcd, 98 e contra capa)

Fotos co-autoria de Tarcisio Luiz de Paula e Elias Rodrigues de
Oliveira: (pp 6, 18ab,  19,  20,  21, 22a, 26, 32a, 40b, 41c, 60,
61, 69, 72 e orelha cc)

Fotos de Marisa de Oliveira Ribeiro: (p75a)

Textos de João Guimarães Rosa em Grande-Sertão:Veredas.

Este l ivro foi impresso com tipologia principal
Garamond 11, em papel couché fosco 120g (miolo) e
cartão supremo 250g (capa),Impresso pela Rona Editora
com tiragem de 3000 exemplares destinados a distri-
buição gratuita, com objetivo cultural e educativo.
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A essência do povo do cerrado mineiro não pode ser
explicada. Há que ser vista, ouvida, saboreada... Sentida! E
assim vivida, fazer-se conhecida.

O Grupo Plantar sente-se realizado por ter acreditado
em "estéticas do interior", trabalho tão especial, agora tornado
livro que valoriza a cultura essencial dessa Gente do Cerrado.
É uma grande oportunidade participar desta iniciativa, que
registra o nosso jeito mineiro, nossas imagens e costumes.

 Permitimo-nos incluir o Grupo Plantar entre essa Gente,
pois há 38 anos surgimos desse meio, compartilhando o imagi-
nário e a paisagem registrada neste livro. O vento que balança
os buritis nos Sertões de Guimarães, balança também as
florestas que plantamos. São mais que florestas, são biomas,
vidas preservadas. Florestas que nos dão emprego e sustento.
Que produzem a madeira que, transformada em carvão, ferro,
produtos, progresso, leva ao resto do Brasil e do mundo nos-
so trabalho de povo interiorano, digno, responsável.

Gostamos de pensar que a simplicidade e sabedoria
nos olhares vistos neste livro traduzem bem o nosso "jeito Plantar"
de ser: humildade, serenidade e seriedade, características às quais
atribuímos nosso êxito empresarial.

Para além dos grandes centros, nas pessoas e lugares-
longe aqui retratados, pulsa e salta aos olhos essa cultura viva,
que pretendemos preservar e incentivar. As imagens neste li-
vro nos servem como espelho e seu reflexo inspira e engran-
dece. Salve a Gente do Cerrado!

Grupo Plantar

2005

A cultura dessa gente do cer rado.. . !
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Neste “estéticas do interior”, [imagens] são leituras poéticas, espelham a maneira-mineira da infância rural
do autor. São imagens-imaginação, imagens-lembrança, memórias, formam identidade sócio-cultural:  Patrimônio
imaterial da cultura interiorana mineira.

Estas [imagens] expressivas da vida interiorana podem e devem ser lidas como manifestações estéti-
cas, estão no gesto do dia-a-dia, estão nos modos e posturas corporais, presentes no desenho dos utensílios
e ferramentas, nos adornos, nos atos do trabalho, nas festas e folias, nas casas e currais, pelos caminhos, nos
ritmos dos gestos e falas, na imaginação simbólica e na leitura que o interiorano faz das imagens naturais, dos
céus, dos cavalos de São Jorge na lua...

Às artes visuais interessa o conhecimento e o exercício cultural proporcionado pela manifestação
imagética destes povos do interior.

O uso de filmadoras, câmeras digitais e computadores possibilitaram, in loco, o registro, edição e
imediata apreciação das imagens, na companhia das pessoas fotografadas que, surpresas -como Narciso- se
deparavam com o belo revelado em si mesmas, ao mirarem por este “espelho-digital” que a elas levamos.

Em outros casos houve estranhamentos enriquecedores: O fotógrafo, com seu recorte estético-urba-
no, revelou aos rurais outras belezas deles mesmos que, admirados, não as reconheciam como sendo ima-
gens suas ou de suas casas e lugares. O que, ao fotógrafo, provocava novo estranhamento. Assim diverti-
damente ao final se reconheciam.

Estes registros resultam do Projeto “estética interiorana” e foram realizados durante visitas ao cam-
po nas Oficinas de “Sensibilização Estético-Cultural”. Aborda o centro-norte de Minas, na região dos Muni-
cípios de Sete Lagoas, Curvelo, Itacambira, Juramento, Felixlândia e Morada Nova de Minas. As “Exposi-
ções Itinerantes” realizadas na sede destes Municípios e na Capital Mineira mostraram fotos, vídeos e
desenhos, promoveram intercâmbio cultural, apontaram valores que orgulham e afastam preconceitos.

Esperamos que este livro contribua para o resgate da memória, que valorize este patrimônio e
fortaleça a identidade sócio-cultural local. É gratificante promover a descentralização cultural, atender às
demandas culturais dessa comunidade interiorana e, vê-la feliz, revelando as variadas culturas desse nosso
querido povo.

Agradecemos ao Grupo Plantar que, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura  patrocinou este
projeto. Agradecemos aos que colaboraram na sua realização. Agradecemos às pessoas que, nos recebendo,
abriram portas e porteiras e, em especial, àquelas que figuram neste pequeno livro.

estéticas do interior fotos

e l i a s r o d r i g u e s d e o l i v e i r a
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João  Guimarães Rosa

Agora - digo por mim - o senhor vem, veio tarde.
Tempos foram, os costumes demudaram.
Quase que, de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada.

8 9
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Eu sou é eu mesmo.  Divêrjo de todo o mundo...  Eu quase que nada sei. Mas desconfio de muita coisa.

João  Guimarães Rosa
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“
Xô meu sabiá
Xô meu zabelê
Toda madrugada
eu sonho com você!

Se você não acredita
eu vou sonhar
pra você vê!
”

Calango de Minas - Sabiá
Registro fonográfico por
Marcos Pereira
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Gente sem desordem, capazes de muito tempo calados, mesmo não tinham viso para as surpresas.

...O senhor sabe o que o silencio é?
É a gente mesmo, demais. João  Guimarães Rosa
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Ainda nada não disse, coçou a barriga com as costas dobradas da mão
- gesto de urucuiano.

Eu bati com a minha mão direita por cima da canhota, que pegava o rifle, e deixei deixada
- gesto de jagunço.

João  Guimarães Rosa
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Afincada na cerca
tinha uma caveira
inteira de boi, os
chifres g randes,
branquela, por toda
boa-sorte.  . . .  -  que
a l i  n inguém não
botava mal-olha-
do!

João  Guimarães Rosa
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“  A í  o  e c l i p s  v e m  e  b a t e  n a  g a r r a f a .  D a  v e i s  q u e  p a i  n u n  c o l o c ô  q u e m ô  a s  f o l h a g e  t o d a ”
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barro branco barreando o fogão
as partes, as paredes
os por perto -e os todos e os tudo!
o tempo
          arredondando

o branco suavizado

cozinha limpa e areada
brio
-a dignidade!
xícara/prego -uma em cada, ao solo-jeito pendurada
prateleira e pano fino:  garfo posto na parede
desgastados os tortos garfos...

                                 ...separados das colheresElias Rodrigues de Oliveira Elias Rodrigues de Oliveira
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Só um letreiro achei. Este papel, que eu trouxe batistério. Da matriz de Itacambira, onde tem tantos
mortos enterrados. Lá ela foi levada à pia. Lá registrada, assim. Em um 11 de setembro da era de 1800
e tantos... O senhor lê. De Maria Deodorina da Fé Bettancourt Marins - que nasceu parao dever de
uerrear e nunca ter medo, e mais para muito amar, sem gozo de amor....

João  Guimarães Rosa
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estéticas do interior artes

e l i a s r o d r i g u e s d e o l i v e i r a

O projeto “estética interiorana” realiza palestras, oficinas de sensibilização estético-cultural e
exposições itinerantes, com o objetivo de promover intercâmbios e divulgar artes plásticas produzidas
por interioranos em vilas e no meio rural mineiro. Cada oficina potencializa a cultura local através de
atividades teórico-práticas em que técnicas tradicionais, associadas a recursos de computação e internet,
favorecem a expressão gráfica dessas comunidades.

Estrategicamente, Elias envolve ações participativas de crianças, famílias, professores, institui-
ções de ensino e de cultura. Com esta sinergia, além dos resultados artísticos, o projeto alcança rele-
vantes conquistas sociais.
Ao serem incentivados e reconhecidos como produtores de bem cultural, os participantes e em especial a
criança toma consciência do seu valor e eleva sua auto-estima. Promovendo sua expressão, ela resgata
seus méritos e nos ampliam valores, significados e funções nos processos da Arte.
Os resultados encantam. As crianças nos surpreendem com um discurso gráfico próprio e consistente.
Neste cenário, se entende como questão ética disponibilizar a elas os recursos teóricos, tecnológicos,
financeiros e culturais para que realizem uma expressão plena  -condição cidadã.

“A Criança faz arte, não no sentido acadêmico,
de acordo com a tradição... Ela inventa até o con-
ceito de arte, a cada instante. Então, temos que
nos prevenir de lançar um juízo adulto, um juízo
velho, sobre a criança.”

Moacyr Laterza
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Felipe Ramon Fernandes de Carvalho - Curvelo
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Brenda Caroline César Marcelino - Cacimbas
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Rafael Gonçalves dos Santos- Curvelo Felipe Veloso Fagundes - Curvelo
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Tatiane Barbosa de Queirós - Felixlândia Tatiane Barbosa de Queirós - Felixlândia
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Kênia dos Santos Silva- Jayne Ribeiro dos Santos - Juramento
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Carlos Ribeiro Júnior - Felixândia
Cibele Aparecida dos Santos Costa  -  Juramento
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Aline Mendes da Silva - Felixlândia
Rosilene Geralda Gomes - Sete Lagoas
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Lucas Wynderson F. Ramada - Juramento Gislene Coelho Brandão - Felixândia
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Júnio Moreira Silva  -  Morada Nova de Minas Mônica Frões - Itacambira
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Maria das Graças Melgaço Jéssica Caroline Costa
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Micelma Bianca Rodrigues  - Morada Nova de Minas Joelma Nunes Borges - Itacambira Micelma Bianca Rodrigues - Morada Nova de Minas Mauro Henrique de Almeida - Morada Nova de Minas
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Ismael Dias Lima -  - Itacambira
Hiago Maia de Jesus Vieira  - Juramento
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Vicente Boné

ass im se chamava um conterrâneo meu
inexpress ivo -  e  não:
Ele t inha um boné. . .
uma face marcada por suor e  chuvas
uma palha pronta na ore lha ,
um fumo na mão picada nos ca los
uma fa la  ca lada demais
faca longa e  per igosa
um pé desca lço e  bem andado
e já  um cigarro na boca cuspida

fumaça nos olhos parados. . .

de  súbi to se  ia  e le  -  d is tante  -  acolá
por Entre-Folhas,
o f inado.

Elias Rodrigues de Oliveira

Inter iorano de Entre Folhas,  MG.
Elias Rodrigues de Oliveira viveu in-
fância rural à maneira mineira e desde
64 vive em Belo Horizonte. Arquiteto
diplomado, optou por formação
generalista e autodidata em Artes.  Rece-
beu prêmios, realizou conto, poesia,
música, fotografia e audiovisuais. Estas
vivências poéticas, associadas à memó-
ria da infância rural, levaram-no ao re-
encontro da expressiva imagética dos
cafundós, lugares-longe, lonjais:

estéticas do interior.
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Neste “estéticas do interior”, [ imagens] são leituras poéticas,  espelham a maneira-mineira
da  in fânc i a  r ur a l  do  au tor.  São  imag ens - imag inação,  imag ens - l embrança ,  m e m ó r i a s ,
for mam ident idade sócio-cultura l :  Patr imônio imater ia l  da cul tura inter iorana mineira .


