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CARTA DE MONTES CLAROS 

 

Os jovens brasileiros defensores das culturas populares e do folclore deste 

país reuniram-se em Assembleia, na cidade de Montes Claros, no Estado 

de Minas Gerais, no período de 17 a 19 de maio de 2013 para a realização 

do I Encontro Nacional Jovem da IOV (Organização Internacional de 

Folclore e Artes Populares – ONG com relações oficiais com a UNESCO e 

ECOSOC). 

Na defesa das expressões populares nacionais, o coletivo presente no 

encontro ressaltou a importância de se estabelecer um movimento de 

resistência em prol da preservação e cultivo do folclore brasileiro, nas suas 

diferentes matizes. Tal concepção de resistência foi metaforizada pela 

expressão “Geração Pé-de-Manga”, uma vez que simboliza a força que as 

raízes culturais projetam na constituição de um povo.  

 A referência a esta expressão foi inspirada na fala do Prof. Antônio 

Alvimar, em sua palestra sobre Cultura e Diversidade, realizada durante o 

evento.Esta espécie vegetal que se espalhou por todo o Brasil e adaptou-

se à paisagem nacional, mesclou-se ao que aqui já habitava e fez da 

manga uma das frutas mais apreciadas em nosso território. Sua árvore 

produz frutos magníficos, possui raízes muito fortes e profundas, e por 

isso não se curva diante dos piores temporais.  

Assim, a “Geração Pé-de-Manga” se propõe a representar um coletivo 

jovem de resistência na defesa do folclore e das expressões populares 

nacionais que não se curvará diante de nenhuma adversidade, lutando 



para que tenhamos muitos e muitos frutos belos para serem apreciados 

hoje e no futuro. 

Baseado neste ideal maior, o grupo de jovens presentes no referido 

encontro manifesta através deste documento sua preocupação para com 

a sociedade do Brasil nos seguintes termos: 

 Considerando que os objetivos da IOV são uma extensão dos 

objetivos da UNESCO, com a qual nossa organização mantém 

relações oficiais, e que são orientados pelo desenvolvimento de 

uma cultura de paz através do intercâmbio cultural, da preservação 

das expressões populares e tradicionais dos povos; 

 Considerando a importância que as manifestações populares têm 

para sociedade e seu futuro; 

 Considerando a identidade do povo brasileiro como sua maior 

riqueza, formada pela diversidade de povos vindos de quase todas 

as partes do mundo e influenciados pelos habitantes nativos que 

aqui já estavam; 

 Considerando a avalanche de informações transmitidas pelas 

grandes mídias de comunicação que afogam as manifestações das 

raízes brasileiras colocando em risco um número inimaginável de 

manifestações folclóricas espontâneas do povo brasileiro; 

 Considerando a contribuição essencial que os valores do folclore do 

Brasil trás para uma sociedade mais justa e respeitosa; 

 Considerando o respeito que deve ser dado para nossos 

antepassados e nossa história; 

 Considerando a necessidade de registro das expressões populares 

nacionais como forma de preservação da identidade brasileira; 

- Chama a atenção de toda a sociedade brasileira para que as 

manifestações folclóricas desta terra,sejam espontâneas como as festas 

populares, ritos, lendas, medicina caseira, conhecimento popular, música, 

dança e tudo mais, ou preservadas por grupos de cunho cultural, que 

sejam protegidas, fomentadas e respeitadas; 

- Faz um alerta para que a população não renegue suas origens, 

prestigiando e divulgando as ações em prol das artes populares, 



reivindicando atitudes locais e nacionais em favor da manutenção e 

criação de atividades que venham ao encontro de ato tão nobre como 

cultivar suas próprias raízes ancestrais; 

- Exige, de todas as formas possíveis, que os veículos de comunicação e 

informação associados às diferentes mídias colaborem para dar a justa 

visibilidade à cultura nacional, abrindo espaços para divulgação das ações 

e das manifestações culturais do povo brasileiro; 

- Sugere para instituições superiores de ensino, órgãos de fomento à 

pesquisa e o poder público, nas suas diferentes esferas, que fomentem a 

educação para a pesquisa e publicação de conhecimento em prol desta 

causa; 

- Cobra das autoridades competentes municipais, estaduais e federais que 

apoiem as iniciativas de preservação dos costumes folclóricos e das artes 

populares de forma financeira, política, educacional, de intercâmbio e 

institucional, cumprindo seu papel perante a sociedade, criando formas 

que facilitem o trabalho árduo de quem defende nossa verdadeira cultura 

e fomentando a continuidade das manifestações espontâneas que ainda 

relutam em desaparecer de nosso meio, articulando todas estas questões 

em torno de uma política de gestão das expressões populares no âmbito 

das políticas públicas; 

Neste sentido, cabe a nós, jovens da “Geração Pé de Manga” do Brasil, 

levar este documento aqui elaborado para as autoridades, meios de 

comunicação e para outros envolvidos na preservação das artes populares 

com o intuito de informá-los e cobrar dos que assim couber o 

posicionamento a respeito das questões aqui contidas. 

Desta forma, esta geração, aqui representada pelos jovens de diversos 

estados brasileiros presentes no 1º Encontro da IOV Jovem Brasil, quer 

colaborar para preservação e divulgação da identidade brasileira e o bem 

comum desta sociedade, o que segue firmado como compromisso e 

reivindicação através do presente documento. 

 

Montes Claros/MG, 19 de maio de 2013. 


