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RESUMO 

 

 

Este trabalho de pesquisa se propôs a investigar os desdobramentos das 

transformações ocorridas na sociedade contemporânea em relação ao 

reconhecimento da pluralidade e diversidade cultural no âmbito de instituições 

voltadas à guarda de coleções de cultura popular. Por meio do percurso histórico das 

coleções da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, idealizada por Mário de 

Andrade, e do Museu de Folclore, constituído por Rossini Tavares de Lima, ambas 

pertencentes ao município de São Paulo, examinou-se a substituição do uso do 

conceito de folclore para o de cultura popular (ou culturas populares) e as alterações 

no campo da Museologia. Para tanto, foram analisadas as experiências que serviram 

de parâmetro para o pensamento brasileiro nesse universo temático, especificamente 

o trabalho de Georges Henri Rivière, a trajetória do Museu Nacional de Artes e 

Tradições Populares de Paris e a ideia de museologia social. Após o estudo, verificou-

se uma ambiguidade entre o tratamento das coleções e o discurso contemporâneo 

em que a diversidade cultural é reconhecida e celebrada, inclusive, por meio de 

políticas públicas específicas. Mostrou-se acertada a hipótese de que, apesar da 

constituição de novas instituições, como o Pavilhão das Culturas Brasileiras, o 

processo de valorização da cultura popular nos espaços de guarda se caracteriza 

mais por uma apropriação e adequação de discurso do que por um rompimento efetivo 

de fronteiras ou de uma reorganização do campo de atuação.  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research is to investigate the process of transformations 

undergone in contemporary society in regard to the recognition of cultural diversity and 

plurality amongst institutions that house popular culture collections. Through the 

historic trajectory of the collections of the Folklore Research Mission of 1938, 

conceived by Mário de Andrade, and of the Folklore Museum, established by Rossini 

Tavares de Lima, both belonging to the municipality of São Paulo, the replacement of 

the use of the concept of folklore for that of popular culture (or popular cultures) as well 

as alterations in the field of Museology were examined. For this purpose, the 

experiences that served as guidelines for the Brazilian theorization in this field were 

analyzed, specifically the work of Georges Henri Rivière, the trajectory of the National 

Museum of Popular Arts and Traditions in Paris and the idea of social museology. The 

conclusion of this study ascertains that there is an ambiguity between the treatment of 

the collections and the contemporary discourse in which cultural diversity is recognized 

and celebrated, even in specific public policies. This research confirms the hypothesis 

that, despite the establishment of new institutions, such as the Pavilion of Brazilian 

Cultures, the process of valuing popular culture in places that house collections is 

characterized more by an appropriation and an alignment of discourse rather than by 

an effective rupture of boundaries or a reorganization of the field of work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa de doutorado, além de um estudo acadêmico, é fruto do meu 

percurso profissional, processo que se iniciou em 2001, quando fui trabalhar no Centro 

Cultural São Paulo, após dez anos de atuação na Secretaria Municipal do Bem-Estar 

Social. Na época, grandes exposições foram produzidas a partir das coleções sob a 

guarda da instituição: a Discoteca Oneyda Alvarenga, criada em 1935, no 

Departamento de Cultura de São Paulo; a Coleção de Arte da Cidade, constituída a 

partir da seção de Arte da Biblioteca Municipal, criada em 1945, por Sérgio Milliet; o 

Arquivo Multimeios, advindo do Departamento de Informações e Documentação 

Artísticas - IDART, criado em 1975. Somadas a essas, também as coleções das 

bibliotecas de assuntos gerais Sergio Milliet, de artes Alfredo Volpi, e da incorporação 

de bibliotecas já existentes, como a Louis Braille (criada em 1947) e a Gibiteca Henfil 

(criada em 1991) 1. A pesquisa para montagem de diferentes mostras permitiu que eu 

me aproximasse dos acervos, oportunidade rara mesmo para quem trabalha na 

instituição2, que me revelaram parte significativa da história da política cultural da 

cidade de São Paulo e, consequentemente, o desejo de aprofundar o conhecimento 

sobre o tema. 

Esta aproximação me estimulou a fazer, em 2003, o curso de especialização 

em Museologia, terminado em meados de 20043. Durante os anos de 2004 a 2009 fui 

responsável pelo Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga, constituído das 

coleções da Missão de Pesquisas Folclóricas, da Sociedade de Etnografia e Folclore 

                                                           

1Sobre a origem das coleções ver CERQUEIRA, 2004.  

2 Foram montadas as exposições António de Alcântara Machado Literatura como Jornalismo (2002), Mário 

de Andrade no Departamento de Cultura: imaginação e rigor (2003), Imagens de um Certo Teatro (2004) e Cantos 

Populares do Brasil: A missão de Mário de Andrade (2004) todas com curadoria de Gláucia Amaral. Além da 

pesquisa e um projeto para uma exposição sobre arte postal que não chegou a ser montada, o trabalho permitiu 

atualizar o inventário e diagnosticar o estado da coleção. 

3 Curso de Pós-graduação em Museologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 

Paulo – MAE-USP (2003-2004). 
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e da documentação histórico-administrativa da Discoteca (1935-1982), além de outros 

conjuntos como o do Arquivo da Palavra e o do II Congresso Afro-Brasileiro. Esta 

experiência reativou meu interesse em prosseguir com os estudos, agora no stricto 

sensu em Antropologia, tomando como objeto a análise do estreito vínculo entre as 

ações do Departamento de Cultura de São Paulo e os cursos de Ciências Sociais, 

criados no período de 1935 a 1938, que resultou na minha dissertação de mestrado 

Contribuições de Samuel Lowrie e Dina Lévi-Strauss ao Departamento de Cultura de 

São Paulo (1935-1938), defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 

PUC, em 2010. 

Durante os anos 2000, os projetos idealizados por Mário de Andrade, durante 

sua atuação como diretor do Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938), 

foram referência constante em diversas discussões e estudos sobre política de 

patrimônio cultural, e a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas sua expressão 

concreta. Em paralelo, outra coleção de conteúdo temático semelhante passava por 

situação inversa, e encontrava-se em alto risco de deterioração e perda: o antigo 

Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima. Após ação do Ministério Público para 

que a prefeitura de São Paulo respondesse pelo acervo do Museu, foi inaugurado em 

2010 o Pavilhão das Culturas Brasileiras. Com um projeto conceitual elaborado teve 

início a reforma e adaptação do prédio que integra o conjunto arquitetônico do Parque 

Ibirapuera, onde foi instalado o equipamento cultural.  

Tendo em vista que a Secretaria Municipal de Cultura, naquele momento, 

pretendia concentrar no Pavilhão das Culturas Brasileiras todas as coleções de cultura 

popular ou etnográficas pertencentes à Secretaria, e tendo eu respondido pelo acervo 

da Missão de Pesquisas Folclóricas nos últimos anos, fui convidada a ajudar na sua 

implantação. Aceitei o convite motivada pelo interesse em ver executado um projeto 

conceitual que se apresentava como inovador e pela expectativa em participar de todo 

o processo de implantação de uma instituição voltada ao trato da memória da cultura 

tradicional, entendida como patrimônio cultural, em diálogo com as demais produções 

culturais contemporâneas. Tinha interesse em ver como seria conciliar o universo dos 

museus, em certos aspectos extremamente seleto, com o que fosse referencial para 

os atores e expressões de cultura popular no mundo contemporâneo. 

As atribulações para sua estruturação e os problemas surgidos durante a 

reforma dificultaram a constituição definitiva do espaço. Além disso, as poucas ações 

voltadas a sua consolidação não exprimiram a essência dos objetivos desenhados em 
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sua conceituação – que visava à criação de um espaço referencial voltado a “legitimar, 

fortalecer e dar a conhecer as práticas culturais tradicionais e contemporâneas do 

povo brasileiro, em todo o seu vigor e pluralidade” (PAVILHÃO DAS CULTURAS 

BRASILEIRAS, 2015).– definidas basicamente pela opção por exposições como eixo 

condutor da proposta e sem a participação efetiva dos agentes culturais.  

Hoje atuo no Núcleo de Cidadania Cultural4, um setor da Secretaria Municipal 

de Cultura, que busca viabilizar políticas públicas geradoras de mecanismos de 

criação, produção e difusão de ações culturais a segmentos da população da cidade 

de São Paulo com pouca ou nenhuma oportunidade de acesso a bens culturais. O 

Núcleo de Cidadania Cultural busca, ainda, atingir regiões com alta vulnerabilidade 

social, seja nas bordas geográficas da cidade, como as Aldeias Guarani, situadas na 

região sul, em Parelheiros, seja nos bolsões ou núcleos de pobreza da área central, 

onde se encontram imigrantes e moradores de habitações irregulares. Visa 

desenvolver programas na cidade de São Paulo voltados a garantir o que se chama 

de direito cultural, como um componente da cidadania plena, procurando impulsionar 

a reflexão permanente a respeito dos limites e dificuldades de atuação do poder 

público frente às demandas socioculturais. 

Viver, como agente público, as crises, sejam estruturais, administrativas ou 

conceituais, provoca inquietações difíceis de elaborar no cotidiano de uma instituição. 

A opção por estudar a conjuntura dessas instituições auxilia a compreender 

determinadas escolhas político-administrativas e a elaborar proposições que possam 

permitir outros caminhos. Assim, tratei de entender a formação de um espaço que tem 

como obrigação central, pelo menos do ponto de vista do compromisso assumido pela 

municipalidade junto ao Ministério Público, abrigar a coleção do antigo Museu de 

Folclore Rossini Tavares de Lima, que toma a atuação de Mário de Andrade como 

referência fundante e, praticamente, ignora a existência do primeiro, com uma postura 

quase envergonhada em relação a uma coleção que carrega no nome a palavra tão 

desprestigiada: folclore.  

                                                           

4O Núcleo de Cidadania Cultural é responsável pela execução dos seguintes Programas na Secretaria 

Municipal de Cultura: Programa de Valorização de Iniciativas Culturais; Programa Agente Comunitário de Cultura, 

Programa Cultura Viva, com a rede municipal de Pontos de Cultura e o Programa Aldeias, responsável por ações 

de fortalecimento da Cultura Guarani nas aldeias existentes na cidade de São Paulo, região de Parelheiros (sul) e 

região do Jaraguá (norte). 
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A tese central deste trabalho defende que, não obstante as proposições de 

reconhecimento e valorização das expressões da cultura tradicional ou popular 

brasileira e, mesmo com a implantação de políticas públicas específicas para este 

segmento, instituições públicas de guarda não incorporaram em sua prática esses 

valores e, mesmo em novas instituições como o Pavilhão das Culturas Brasileiras, a 

valorização se caracteriza mais por uma apropriação e adequação de discurso do que 

por um rompimento efetivo de fronteiras pré-estabelecidas para incorporação de 

novos atores. 

A metodologia adotada foi a de levantar e compreender o percurso histórico 

das coleções da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938 e do Museu de Folclore 

Rossini Tavares de Lima, seus referenciais tanto históricos quanto no campo 

conceitual da noção de folclore ou de cultura popular, além de sua inserção no 

universo das instituições museológicas. 

O capítulo primeiro apresenta as bases para compreensão da atual 

supervalorização da Missão de Pesquisas Folclóricas, uma coleção vinculada a Mário 

de Andrade e, em contrapartida, o ostracismo de outra, constituída por Rossini 

Tavares de Lima, apesar de os dois idealizadores terem a mesma intenção original, a 

preservação do que entendiam como representações essenciais da cultura brasileira. 

Ilustrando o contexto, abordo ainda um outro olhar sobre o tema, ou seja, a 

contribuição de Lina Bo Bardi e seus projetos baseados na cultura popular nacional, 

como estratégias de emancipação econômica. As principais referências teóricas do 

capítulo são, além dos próprios idealizadores dos projetos, as análises de Renato 

Ortiz e Luiz Rodolfo Vilhena. 

Na sequência, o segundo capítulo discorre sobre as mudanças ocorridas no 

universo da Museologia desde o início do século XX – período selecionado para deter 

o olhar em instituições de guarda de cultura popular. Assim como outras ciências, o 

que hoje é chamado de Museologia começou a ser traçado graças a transformações 

propostas por nomes como Georges Henri Rivière e Paul Rivet e suas ações junto ao 

Museu Etnográfico do Trocadero, posteriormente Museu do Homem. A trajetória 

destes intelectuais e das instituições francesas onde atuaram, influenciaram tanto as 

ações de pesquisas etnográficas ou folclóricas de Mário de Andrade quanto a 

constituição do Museu de Folclore. No caso de Rivière, soma-se a sua contribuição 

ao universo da Museologia com inovações de procedimentos, institucionalização do 

campo profissional e teórico e participação dele no Conselho Internacional de Museus 
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- ICOM. Analisou-se no segundo capítulo o Museu Nacional de Artes e Tradições 

Populares de Paris, criado e dirigido durante muitos anos por Rivière, como um 

percurso histórico paralelo ao das duas coleções da cidade de São Paulo. As obras 

de Nina Gorgus, a respeito de Georges Henri Rivière, e de Martine Segalen, sobre o 

Museu Nacional de Artes e Tradições Populares, foram bases centrais para a análise 

desenvolvida no capítulo dois.  

As devastações humana e do patrimônio cultural decorrentes das duas Guerras 

Mundiais desencadearam movimentos de discussão e reflexão, por parte de seus 

profissionais, sobre a responsabilidade social dos museus. Os encontros e seus 

documentos foram estratégias utilizadas pelo Conselho Internacional de Museus - 

ICOM para viabilizar a reformulação do universo museal. Assim, constata-se que o 

estudo da reinvenção do papel dos museus, as cartas e documentos elaborados em 

encontros internacionais até o movimento da nova Museologia, provocaram a criação 

dos mais diferentes espaços museológicos e de salvaguarda. Profissionais brasileiros 

sempre estiveram envolvidos teórica e praticamente nessas discussões e, 

consequentemente, a Museologia nacional também apresenta experimentações e 

proposições que levam em conta a realidade social brasileira e suas possibilidades de 

intervenção. 

No capítulo terceiro retorno à análise das coleções paulistas, primeiro 

apresentando o processo de redescoberta e valorização da coleção da Missão de 

Pesquisas Folclóricas – movimento que se iniciou na década de 1980, com sua 

transferência para o Centro Cultural São Paulo, até seu tombamento como patrimônio 

cultural pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. E num 

movimento contrário, o ocorrido com o Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima 

que, após os tempos áureos do Movimento Folclórico, passou por períodos de 

grandes dificuldades financeiras para sua manutenção, culminando na ação do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, que aciona a Secretaria Municipal de 

Cultura para a preservação da coleção e sua disponibilização ao público. O capítulo 

fecha com a análise do projeto desse novo espaço museológico – o Pavilhão das 

Culturas Brasileiras -  que retoma os princípios de Mário de Andrade, apesar de ter 

como principal objetivo a guarda da coleção idealizada e constituída por Rossini 

Tavares de Lima.  
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O quarto capítulo trata das propostas de políticas públicas adotadas 

recentemente no Brasil, que buscam incorporar novos sujeitos de direito, entre eles 

os produtores de cultura popular tradicional e os povos indígenas, como a Lei federal 

do Cultura Viva que institui os Pontos de Cultura e a Lei municipal do Programa de 

Valorização de Iniciativas Culturais – VAI, voltado a financiar grupos e coletivos de 

jovens. Vê-se nestes programas de política cultural ações alternativas para 

compreender e salvaguardar o popular. No caso do Pavilhão das Culturas Brasileiras, 

suas atividades iniciais apresentaram características que se afastam de elementos 

constantes na sua proposta conceitual original, cujas diretrizes são coerentes com os 

princípios de uma museologia social. Neste último capitulo reflete-se sobre como está 

distante das instituições museais públicas a inserção de proposições participativas 

dos atores prioritários e comunidades das quais as coleções são originárias. Estas 

conclusões são, de certa forma, confirmadas quando da leitura comparativa dos 

planos setoriais dos Museus e para as Culturas Populares, que integram o Plano 

Nacional de Cultura para 2010-2020. Como finalização do desenvolvido neste estudo, 

reafirmo a hipótese inicial, segundo a qual a incorporação de um discurso sobre 

diversidade cultural, como missão de instituições culturais, não implica 

necessariamente numa alteração na sua prática com vistas à incorporação de novos 

sujeitos de direito. 
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CAPÍTULO 1– DO FOLCLORE À CULTURA POPULAR 

 

 

1.1. No começo era o folclore 

 

Considerados como categorias do pensamento, os conceitos alteram ou 

ampliam seu significado ao longo do tempo e de acordo com interesses dos 

intelectuais do momento. Nesse sentido, ganham maior ou menor destaque, são 

utilizados ou rejeitados na medida em que podem remeter a esta ou àquela visão de 

mundo. Um termo muito empregado em um determinado período histórico pode se 

tornar, posteriormente, síntese de postura depreciativa em relação ao próprio 

significado. Assim aconteceu com a palavra folclore. Originalmente pensada para 

definir um campo de estudo, não só entrou em descrédito, mas também gerou certa 

aversão quanto a seu uso. Entretanto, recentes estudos despertam curiosidade em 

relação ao percurso histórico que modificou seu sentido e àqueles que se dedicaram 

ao tema. Essa recuperação temática pode relocalizar os folcloristas na história da 

cultura popular e revalorizar seus trabalhos; no Brasil esse processo significa um 

reconhecimento de pesquisadores há muito desqualificados no universo intelectual. 

O termo “folclore” foi criado em 1846 por William John Thoms para designar os 

estudos sobre o que, na época, chamavam de antiguidades populares ou literatura 

popular. A definição de folclore encontrada em um dicionário da língua portuguesa 

indica um alargamento do significado original como conceito definidor de toda e 

qualquer sabedoria popular5 para exprimir por derivação de sentido – além de um 

conjunto em geral preservado pela tradição oral, de costumes, lendas, manifestações 

artísticas – coisa fantasiosa, inverídica ou característica pitoresca ou antiquada 

(HOUAISS, 2000). A acepção empregada comumente em relação aos fatos culturais 

é a identificação como algo ultrapassado e obsoleto, sem muita utilidade a não ser 

                                                           
5 De acordo com o dicionário Houaiss, no Brasil há indicação do uso dos vocábulos folk-lore e 

folk-lorista em 1875 e 1899; a publicação Folk-lore de João Ribeiro em 1919; a grafia folclore ocorre na 
década de 1930 e a partir de 1950 registros com os termos folcdança, folcmúsica, etc. (HOUAISS, 
2000).  As datas registradas no dicionário como indicação de uso e de alteração do termo remetem 
também aos períodos de auge da pesquisa folclórica: fim do século XIX e início do XX com trabalhos 
como os de Sílvio Romero e Celso de Magalhães; anos de 1930 com os trabalhos de Mário de Andrade 
e década de 1950 com o Movimento Folclórico Brasileiro. 
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como referência de um determinado momento no passado, algo pitoresco, simplista 

ou desqualificado do ponto de vista estético.  

Segundo Renato Ortiz, os termos cultura popular e folclore têm sua origem 

atribuída a dois grupos de intelectuais: os chamados românticos e os folcloristas. Ele 

identificou estudos europeus sobre cultura popular em textos de teólogos desde o 

século XVI, interessados nas práticas dos camponeses a fim de tornar mais efetiva a 

influência do poder clérigo. Ortiz demonstra como pesquisadores na Europa se 

dedicaram ao tema, sendo os ingleses como John Brand, no século XVIII, e o já citado 

William John Thoms, no século XIX, que fundamentaram a compreensão 

predominante sobre folclore no mundo ocidental. A pesquisa de Thoms, por exemplo, 

tem como principal característica a tentativa de compilação e ordenamento do material 

sobre antiguidades populares enviadas por leitores e colaboradores da Folklore 

Society6, presidida por ele até o ano de 1885 (ORTIZ, 1992). 

De acordo com Ortiz, não se identifica nos primeiros trabalhos um método 

consistente, mas uma sistematização incipiente (p. 13) das informações. Os 

estudiosos, de certa forma, ainda agiam como antiquários, colecionistas, sem 

necessariamente ter um interesse pelo povo, movidos por uma curiosidade em relação 

ao estranho, ao bizarro e às antiguidades.  

A fronteira entre cultura popular e cultura de elite ganhou nitidez no decorrer 

das transformações históricas e sociais do homem a partir do século XVII, cujas 

razões vão desde uma política de submissão da Igreja com base na Teologia até a 

centralização do Estado, com a instituição de uma administração unificada dos 

impostos, da segurança e da língua (ORTIZ, 1992, p. 16).7 

A luta contra os dialetos regionais revela uma integração forçada no 
interior do Estado-nação, e exige a imposição de uma língua legítima 
sobre as falas locais. A constituição dos Estados nacionais requer 
também a mudança da política em relação às classes subalternas. Se 
o Estado surge agora como instituição provedora, em contrapartida ele 
demanda os impostos, o serviço militar, enfim, reclama os deveres 

                                                           
6 Criada em 1878 em Londres, a Folklore Society continua com suas pesquisas e publicações. 

Em sua página na internet é possível verificar os objetivos da instituição: The term 'folklore' describes 
the overarching concept that holds together a number of aspects of vernacular culture and cultural 
traditions, and is also the name of the discipline which studies them. 
The Folklore Society's interest and expertise covers such topics as traditional music, song, dance and 
drama, narrative, arts and crafts, customs and belief. We are also interested in popular religion, 
traditional and regional food, folk medicine, children's folklore, traditional sayings, proverbs, rhymes and 
jingles. < http://floklore-society.com/about>.  Acesso em:  16.mai.2015 

7 A ação como antiquários está identificada nas pesquisas anteriores, nas quais estão 
claramente identificadas como ato de colecionar, registrar expressões culturais antigas, prova está na 
fundação da Sociedade dos Antiquários em 1718 na Inglaterra (ORTIZ, 1992) 

http://floklore-society.com/about
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atribuídos a seus súditos. As autoridades se preocupam ainda com as 
práticas que geram protesto, como futebol, o carnaval, o charivari, que 
muitas vezes terminam em distúrbios, quando não exprimem uma 
contestação aberta ao poder constituído (ORTIZ, 1992, p. 16). 

 

No contexto de constituição de Estado nação, a tolerância do homem de elite 

em relação às expressões culturais do povo - por onde ele antes transitava sem 

nenhum questionamento - é reduzida e sua limitação justificada pelo processo de 

elaboração de uma cultura entendida como universal, com base no racionalismo, cujo 

caminho seria a educação. Na formação do homem educado não mais poderia haver 

espaço para superstições, jogos ou dialetos dos camponeses. “O Iluminismo tem um 

papel fundamental na elaboração deste modelo: ele promove os valores de 

universalidade e racionalidade, contrapondo-se às práticas populares, consideradas 

irracionais.” (ORTIZ, 1992, p.17). Os antiquários seriam, portanto, homens cultos 

interessados nas bizarrices dos homens incultos, colecionadores de curiosidades que 

ao relacioná-las e exibi-las contribuíam para a perpetuação da ideia de superioridade 

de seu próprio saber. 

Os grupos de intelectuais identificados por Ortiz como responsáveis pela 

constituição do campo de estudos folclóricos e que aos olhos do homem 

contemporâneo parecem ingênuos cientificamente ou imbuídos de uma leitura 

paternalista em relação à população inculta, traduzem um período da história do 

homem ocidental de profundas transformações. 

Eric Hobsbawm descreve o quanto os acontecimentos econômicos, políticos e 

sociais revolucionários entre o século XVIII e o século XIX modificaram 

substancialmente as relações humanas e deram base para a constituição das nações 

atuais. Uma era de revoluções, na qual se configurou o que atualmente entendemos 

como cidade, onde a ideia de urbanidade se traduz na imagem de homens com seus 

horários estabelecidos pela ordem da produção e consumo do sistema capitalista, que 

dita como, onde e quando deve trabalhar, estudar, divertir-se, viver em família, em 

contraste com o homem rural, imaginário ou não, cuja vida seria ritmada pela natureza. 

A Revolução Francesa e a Industrial, transformaram profundamente o mundo no 

século XVIII, que fez surgir um movimento como o Romantismo, em cujo cerne estaria 

a tentativa de compreensão das rápidas mudanças sociais, políticas e econômicas. O 

período do Romantismo literário valorizava a criação do indivíduo, da fantasia, da 

imaginação, elementos considerados inerentes à cultura popular. O povo seria 
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detentor de uma criação espontânea, essencial e sensitiva, cabendo ao artista 

apreendê-la e ser seu porta-voz, fazendo a busca pelas autênticas tradições 

populares (HOBSBAWM, 2012). 

 
Entre os românticos de todas as tendências se admitia sem 
discussão que o “povo” – o camponês ou o artesão pré-industrial – 
exemplificava todas as virtudes e que sua língua, canções, lendas e 
costumes se constituíam no verdadeiro repositório da alma do povo. 
Retomar àquela simplicidade e virtude era o objetivo de Wordsworth 
das Baladas Líricas; ser aceito no conjunto de canções folclóricas e 
de contos de fadas, a ambição – alcançada por vários artistas – de 
muitos poetas e compositores alemães. O vasto movimento para 
coletar as canções folclóricas, publicar as antigas narrativas épicas, 
lexicografar a linguagem viva estava intimamente ligado ao 
Romantismo; a própria palavra folclore (1846) foi uma invenção do 
período. As Baladas da fronteira escocesa, de Walter Scott, datadas 
de 1803, a obra de Arnin e Brentano Des Knaben Wunderhorn 
(1806), os Contos de fadas (1812) de Grimm, as Melodias irlandesas 
(1807-1834) de Moore, a História da língua boêmia (1818) de 
Dobrovski, o Dicionário servo, de Vuk Karajic, datado de 1818, e 
também sua obra Canções folclóricas da Sérvia (1823-1833), a obra 
de Tegnér, Frithjof’s saga (1825), na Suécia, a edição do Kalevala, 
de Lönnrot, na Finlândia em 1835, a Mitologia alemã (1835) de 
Grimm, e os Contos folclóricos noruegueses (1842-1871), de 
Asbjörnson e Moe são alguns dos monumentos daquela tendência 
(HOBSBAWM, 2012, p. 418). 

 

Assim como os antiquários, os românticos tinham interesse pelo longínquo e 

poderiam alterar o que fosse necessário para obter uma descrição considerada como 

mais fiel à essência do dado coletado. Para Ortiz, fundamentado em Peter Burke, os 

intelectuais românticos do fim do século XVIII descobrem e divulgam a tradição 

popular, sendo eles responsáveis pela invenção do conceito de cultura popular 

(ORTIZ, 1992). Toma como exemplo o filósofo alemão Johann Gottfried von Herder, 

cujo pensamento contesta ideias de continuidade histórica e afirma que cada 

civilização se constitui num organismo próprio, centrado em seus ciclos. Esta unidade 

caracterizaria cada nação em que “os costumes, as lendas, a língua são arquivos de 

nacionalidade, e formam o alicerce da sociedade” (ORTIZ, 1992, p. 22).  

Conforme Herder, o estudo da cultura popular recupera a essência de um povo 

e viabiliza pensar a singularidade nacional. Influenciados pelo pensamento de Herder, 

os irmãos Grimm são outro exemplo para valorização do universo da cultura popular. 

Para eles, as produções populares seriam a expressão do que Herder chamava de 

poesia da natureza, de cunho intuitivo, vestígios de um passado que permanece na 

memória coletiva por meio da tradição oral. Com metodologia desconhecida pelos 
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antiquários, os Grimm publicaram livros de contos e lendas com versões impessoais, 

relatadas pelos próprios camponeses, com locais e datas das coletas. Dessa forma, 

os irmãos estabeleceram um estudo mais sistemático do que houvera até então; no 

entanto, não necessariamente eles respeitavam os seus critérios, já que eles 

alteravam e corrigiam sempre o que consideravam inadequado ao público leitor de 

classe média. Há de se destacar que o popular pesquisado e valorizado não abrangia 

as classes trabalhadoras e pobres que migraram para as cidades. Como os 

arqueólogos, os românticos buscavam os costumes, as lendas e os folguedos, traços 

de uma possível tradição esquecida, fora do universo urbano. No caso dos irmãos 

Grimm está presente o processo de construção de uma unidade nacional frente à 

universalidade da cultura francesa (ORTIZ, 1992). 

A reflexão sobre a unidade nacional adquire portanto um papel 
estratégico. Pretende-se construir uma civilização-organismo alemã, 
única forma de um povo escapar da dominação estrangeira 
(particularmente francesa) e da segmentação política. No plano 
interno, a totalidade–nação resolveria a contradição entre elite e povo, 
no plano externo os alemães conseguiriam uma identidade para se 
contrapor aos países centrais. É dentro deste contexto que surge o 
debate sobre a cultura popular; parte da intelligentzia alemã volta sua 
atenção para as tradições para nelas encontrar o substrato de uma 
autêntica cultura nacional (ORTIZ, 1992, p. 22). 

 

Peter Burke (1989) identifica e critica três pontos específicos na definição de 

cultura popular presente em Herder, Grimm e seus seguidores, chamando-os de 

primitivismo, comunitarismo e purismo. No primitivismo estaria a crença de que 

tradições teriam sobrevivido sem alteração por milhares de anos. A ideia de criação 

coletiva relaciona-se ao comunitarismo, segundo o qual o papel do indivíduo seria 

menor frente ao valor da tradição, diferente do que ocorria na cultura erudita, na qual 

a primazia está na autoria. A crença de que a cultura popular mantinha em si a 

essência primária do povo como uma comunidade isolada e livre de influências, cujas 

expressões culturais tinham origem num tempo histórico longínquo era definida como 

purismo. Para Burke, no entanto, essa definição calcada nas ideias de primitivismo, 

comunitarismo e purismo não se sustentam, na medida em que: primeiro, é possível 

comprovar que a cultura popular tem uma história, pois, sem necessariamente alterar 

a forma, as expressões estão sujeitas a transformações de todos os tipos, tais como 

substituição de personagens em histórias, mudanças nos modelos de construção ou 

mesmo a modificação do sentido de um ritual; segundo, Burke afirma que “os estudos 

dos cantores populares e contadores de estórias mostraram que a transmissão de 
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uma tradição não inibe o desenvolvimento de um estilo individual” (p. 49) e; terceiro, 

o entendimento de purismo na cultura popular “ignorava importantes modificações 

culturais e sociais, subestimava a interação entre campo e cidade, popular e erudito” 

(p. 49). A partir da crítica feita por meio destas três características sobre cultura 

popular que permeavam o pensamento dos irmãos Grimm e de Herder, Burke explicita 

que a cultura popular não seria monolítica nem homogênea, mas extremamente 

variada (BURKE, 1989).   

As características observadas por Burke na definição do que seria considerado 

como cultura popular, de certa forma foram, posteriormente, perpetuadas como 

critérios pelos folcloristas; assim, ao coletar as manifestações populares estariam 

documentando a preservação de uma origem cultural única, comunitária e pura, a 

essência do povo. A tarefa seria a de localizar, documentar, classificar e analisar 

comparativamente, bem ao gosto das ciências humanas no início do século XIX.  

Segundo Hobsbawm, o desenvolvimento das Ciências Sociais também foi 

revolucionário, a História teve papel renovado, com sentido de compreender o 

presente por meio da análise dos acontecimentos passados. Assim, os trabalhos 

voltados à documentação histórica ganham novo significado. 

 
Os resultados mais duradouros deste despertar histórico se deram no 
campo da documentação e da técnica histórica. Colecionar relíquias 
do passado, escritas ou não, se transformou em uma paixão universal. 
Talvez, em parte, fosse uma tentativa de salvaguardá-las contra os 
ataques do presente, embora o nacionalismo provavelmente fosse seu 
mais importante estímulo: em nações até então adormecidas, os 
historiadores, os lexicógrafos e os colecionadores de canções 
folclóricas foram muitas vezes os verdadeiros fundadores da 
consciência nacional. E foi assim que os franceses criaram sua École 
des Chartes em 1821, os ingleses, o Departamento de Registros 
Públicos em 1838, e os alemães começavam a publicar a Monumental 
História Alemã, em 1826, enquanto a doutrina de que a história devia 
se basear na escrupulosa avaliação dos documentos originais era 
lançada pelo prolífico Leopold von Ranke (1795-1886). Enquanto isso, 
como vimos no Capítulo 14, os linguistas e os folcloristas produziam 
os dicionários fundamentais de seus idiomas e as coletâneas de 
tradições orais de seus povos (HOBSBAWM, 2012, p. 447). 

 

Colecionar não seria, desta forma, exclusividade dos folcloristas, fazia parte da 

construção do conhecimento do presente, a análise de dados coletados do passado. 

A digressão classificatória se assenta como base ampla nas ciências de modo geral. 

Na citação acima é possível identificar o quanto os estudos tidos como 

românticos estavam em consonância com as reflexões pós revolução francesa sobre 
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as jovens Nações e um natural interesse que seus trabalhos pudessem ser 

reconhecidos cientificamente. Não obstante a valorização da cultura popular 

desencadeada pelo período romântico, e mesmo da importância e repercussão de 

obras como as dos Grimm, os românticos não adquiriram status de estudos científicos. 

A partir da segunda metade do século XIX, com o espírito científico reinante, 

estudiosos da cultura popular se auto intitularam folcloristas8. Com o objetivo de 

transformar em ciência os estudos sobre cultura popular, buscam se diferenciar dos 

românticos, acusados de abusarem da imaginação e da adulteração das informações 

obtidas com propósitos exclusivamente literários. Diante do que nos apresenta Ortiz 

e da contextualização esmiuçada por Hobsbawm na obra A Era das Revoluções, 

podemos identificar a importância de uma revisão histórica sobre os intelectuais 

chamados folcloristas. Para Ortiz, a apreensão do universo dos estudos de folclore 

permite também a percepção da constituição do campo da Sociologia e da 

Antropologia vista por outro ângulo, a partir de sua margem, posição fronteiriça 

ocupada por estudiosos daquela que foi considerada como ciência secundária, a do 

folclore (ORTIZ, 1992). 

Com base em definições da Antropologia – ciência também em processo de 

consolidação na época – e influenciados pelo positivismo, os estudiosos interessados 

no tema que tinham como intuito garantir sua cientificidade traçaram os contornos da 

disciplina. Ortiz (1992, p. 34) revela as influências de Edward B. Tylor, em artigos da 

Révue des Traditions Populaires9 e outras obras, além de inspirar folcloristas como 

Andrew Lang, citando sua definição de que “o folclore concerne às lendas, costumes, 

crenças do povo, das classes que foram menos alteradas pela educação e que 

participam menos do progresso” (LANG, 1893, p.11). Compreendida como estudo do 

homem primitivo presente no mundo moderno, a etnografia seria o instrumento 

fundamental para aqueles que pretendiam tratar da cultura popular. Esse ramo da 

ciência antropológica traz procedimentos metodológicos para a descrição da cultura 

material e imaterial dos povos, permitindo, consequentemente, a análise de suas 

características e da comparação entre os diversos grupos; portanto, método de 

                                                           
8 Em 1889, é realizado em Paris o primeiro Congresso Internacional do Folclore e, em 1891, o 

segundo é realizado em Londres pelos membros Folklore Society (ORTIZ, 1992). 
9 O periódico Révue des Traditions Populaires (1886-1918) foi uma publicação da Société des 

Traditions Populaires do Museu de Etnografia do Trocadero (Musée d’Ethnographie du Trocadéro), em 
Paris, França, fundado em 1878, sua criação será tratada um pouco mais no capítulo 2. Posteriormente 
sua coleção deu origem ao Museu do Homem (Musée de l’Homme). 
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pesquisa útil a todos aqueles voltados a apreender a formação cultural de dada 

sociedade, como no caso dos folcloristas.  

A busca por uma conduta científica apoiada na etnografia não se concretizou 

nas ações e estudos dos primeiros folcloristas. A preocupação em registrar para não 

perder fez da coleta uma prioridade sem necessariamente incorporar uma 

metodologia científica, e, por fim, os resultados se mantiveram muito semelhantes aos 

dos antiquários. Conforme Ortiz, George Gomme, autor do possível primeiro manual 

conhecido, aponta que respostas às perguntas essenciais garantiriam qualidade ao 

trabalho. Em síntese era necessário: definir o local da ocorrência, saber a data em 

que o fenômeno foi observado pela última vez, saber se o costume é ainda de uso 

local, identificar o nome e a ocupação do informante. Apesar da orientação de como 

proceder no registro de respostas às determinadas questões, não seria muito difícil 

ser folclorista de resultado, pois Gomme afirma que a melhor coleção é aquela feita 

ao acaso, vivendo próximo ao povo, devendo o processo de coleta ser o mais 

agradável possível, tendo a acidentalidade como princípio da disciplina. “Eles 

constituem um grupo de curiosos sistemáticos, aplicados seriamente em realizar uma 

ilusão científica.” (ORTIZ, 1992, p. 42). 

Renato Ortiz elenca outras características dos estudos dos folcloristas que 

dificultaram a equiparação às ciências, como, por exemplo, a herança romântica do 

anonimato, o tratamento dado ao objeto sem vínculo com quem o construiu, a sedução 

pelas digressões classificatórias com longos catálogos descritivos e o empirismo se 

sobrepondo à reflexão teórica. Em relação à busca em tornar o folclore uma ciência, 

o autor aponta dois grandes obstáculos: a) seu nome designa, ao mesmo tempo, o 

objeto de estudo e a ciência em si, o que demonstra uma “incapacidade de distinguir 

entre a perspectiva teórica e o objeto apreendido” (ORTIZ, 1992, p. 53); b) a grande 

indefinição de fronteiras, pois o tema pode ser abordado por meio da Antropologia, 

História, Psicologia, Sociologia, comprovando que o termo utilizado para definir-se 

como ciência seria, de fato, o próprio objeto de estudo. Ortiz aponta também que os 

folcloristas conferem “ao camponês idealizado uma tradição em vias de extinção” 

(ORTIZ, 1992, p. 65), inviabilizando, portanto, a possibilidade de recriação no universo 

da cultura popular.  

 
A ideia de cultura popular associa-se à herança passadista, cujo 
destino, no choque com o processo civilizatório, é ser eliminada ou 
confinada nos museus. Esta identificação entre o popular e o pretérito 
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se manifesta até em estudos mais recentes. Muchembled pretende 
demonstrar que a cultura popular realmente existiu nos séculos XVI e 
XVII, para em seguida considerar as causas de seu desaparecimento. 
O autor não suspeita que seu raciocínio aceita a priori a definição 
proposta anteriormente. À medida que se procura documentar a morte 
de uma realidade, fecha-se o horizonte para se pensar como outras 
manifestações populares são recriadas (ORTIZ, 1992, p. 65).  

 

Michel de Certeau, assim como Ortiz, vê no trabalho dos primeiros folcloristas 

a idealização do povo no homem do campo, ainda isento do contato com as cidades, 

fechado em sua comunidade e desprovido de qualquer sintoma ameaçador da ordem 

social estabelecida. Nessa construção de um povo ideal, o popular é associado à 

natureza, à infância, à ingenuidade e à espontaneidade. Para Certeau, tal composição 

não está isenta de uma dimensão política, pois, na medida em que constrói uma 

imagem do homem do povo ideal, pode-se investir na utopia de sua concretização. 

Assim, os folcloristas contribuíam para afastar ameaças como as “classes 

trabalhadoras e perigosas das cidades” (CERTEAU, 2005, p. 64).   

Para Ortiz (1992, p. 59): “[...] a profissionalização das Ciências Sociais implica 

o desenvolvimento de saberes específicos, com um padrão de legitimidade interno à 

ordem de cada disciplina”. Na disputa e definição de campos epistemológicos e na 

constituição de instituições universitárias, o folclore perde a possibilidade de ter um 

espaço próprio. Se por um lado, a existência das universidades garantiu a constituição 

das ciências e a consagração de seus intelectuais e de suas obras, por outro afastou 

os folcloristas de seu universo, limitando-os a uma formação quase autodidata. Na 

maioria dos casos, os folcloristas desenvolveram seu trabalho fora da universidade ou 

por caminhos excludentes. Ortiz cita a trajetória de dois estudiosos: Tylor, que sem 

formação universitária adquiriu status de professor após um período de trabalho no 

Museu Universitário de Oxford, se especializou em Antropologia e foi “acolhido por 

uma instituição que legitima seus trabalhos anteriores”, como a publicação sobre sua 

experiência de viagem ao México; e Andrew Lang, que em 1875 abandonou a vida 

acadêmica e passou a se dedicar a outros trabalhos, inclusive o de folclorista, sendo 

um dos únicos membros fundadores da Folklore Society que tinha passagem 

universitária. (ORTIZ, 1992, p. 60). 

Tanto Ortiz quanto Vilhena demonstram que a consolidação de estudos 

folclóricos ocorreu em regiões não centrais e em países onde as Ciências Sociais 

levaram mais tempo para se institucionalizarem. Na Inglaterra e França, os folcloristas 
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voltaram-se mais para identidades regionais do que nacionais (ORTIZ, 1992; 

VILHENA, 1997a).  

Luís Rodolfo Vilhena (1997a) – em artigo dedicado ao estudo das concepções 

de cultura popular e folclore nas obras de Arnold van Gennep (1873-1957) e de Mikhail 

Bakhtin (1895-1975) – discorre sobre a necessidade de se relativizar a ênfase nesta 

ideia, identificada por Renato Ortiz, de que os pesquisadores e disciplinas voltados 

aos estudos da cultura popular ocupam historicamente uma posição marginal. O autor 

refere-se especificamente ao fato de que a literatura estudada por Ortiz e outros 

intelectuais é, de modo geral, de origem britânica ou francesa, países onde as teorias 

herderianas não tiveram grande influência. Segundo Vilhena (1997a), a relativização 

deve-se ao fato de que a noção de ocupação periférica pelos folcloristas “corre o risco 

de ser usada por vezes como uma vitimização retoricamente acionada para legitimar 

essa disciplina, maximizando os obstáculos que seus cultores enfrentariam em sua 

busca de reconhecimento intelectual” (p. 42). Quando examinados determinados 

contextos, a marginalização seria, em boa parte, resultado das próprias escolhas 

teóricas dos estudiosos, tal como ocorreu com Van Gennep.  

 
Van Gennep é explicitamente citado por Renato Ortiz em sua 
descrição de como na França e na Inglaterra, com a institucionalização 
das Ciências Sociais, os intelectuais ligados ao Folclore afastam-se ou 
são afastados da universidade, passando a ocupar um lugar marginal 
em relação a ela. Como é usual, Ortiz identifica essa 
institucionalização no contexto francês com a ascensão da Escola 
Sociológica Francesa, liderada por Émile Durkheim (cf. 1985:45). 
Embora as relações tensas entre Van Gennep e esse grupo sejam um 
dos elementos essenciais para compreender-se sua trajetória, tentarei 
mostrar que elas expressam discordâncias teóricas reais e não 
apenas pretenso desprezo pelo “diletantismo” dos folcloristas. 
O fenômeno mais marcante que caracteriza o contexto em que Van 
Gennep desenvolve sua obra é, sem dúvida, esse processo de 
institucionalização. Na França dessa época, estar fora do grupo 
durkheimiano representou, para jovens pesquisadores sociais, uma 
grande possibilidade de se ficar excluído da universidade, e foi isto 
provavelmente que ocorreu com Van Gennep. Com a “redescoberta” 
desse autor, diversos elogios póstumos foram acompanhados de 
lamentações, como as de Rodney Needham, segundo o qual a 
incapacidade demonstrada pela universidade francesa em absorvê-lo 
teria sido “uma desonra acadêmica” (apud SEEN, 1974:242). 
Entretanto, queixas desse tipo, não complementadas por uma análise 
aprofundada das circunstâncias e processos envolvidos nessa 
marginalização, podem nos levar a uma postura de vitimização desse 
autor, dentro de uma mera estratégia de “regeneração póstuma” 
(VILHENA, 1997a, grifo do autor). 
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No que diz respeito ao Brasil, Renato Ortiz assinala a afinidade entre cultura 

popular e nacionalidade conforme teorizado no pensamento do filósofo Herder, cujas 

influências são percebidas no movimento folclórico do leste e sul da Europa (países 

eslavos, Itália, Espanha e Portugal). O autor demonstra uma contraposição periférica 

à centralização do Estado, por meio da valorização da cultura popular como essência 

do nacional, registrando a semelhança vivida pelos primeiros folcloristas brasileiros, 

como Sílvio Romero.  

 
O estudo da cultura popular seria uma espécie de consciência regional 
que se contrapõe ao traço centralizador do Estado. Foi esta a intenção 
de Sílvio Romero, quando se dedicou à compilação de um cancioneiro 
brasileiro; ele pretendia se insurgir contra a cultura da corte, sediada 
no Rio de Janeiro. Há, portanto, uma correlação entre a emergência 
do folclore, que se dá predominantemente nas regiões periféricas, e o 
processo de unificação nacional em torno de um Estado mais 
centralizador. No momento em que uma elite local perde poder, tem-
se um impulso para o estudo da cultura popular. (ORTIZ, 1992, p. 68). 

 

O uso da cultura popular para estabelecer o que seria essência do nacional em 

países europeus foi também inerente à construção da ideia de especificidade da 

cultura brasileira. Desde o fim do século XIX, a heterogeneidade cultural e étnica da 

sociedade brasileira, tanto provocou uma repulsa por parte da intelectualidade, que 

via nessa característica a impossibilidade de uma civilização moderna, quanto 

contribuiu para o reconhecimento de que essas características culturais de origens 

diversas poderiam traduzir uma unidade, enfim sua identidade. 

Partindo do pressuposto de que toda identidade é uma construção simbólica e 

também é tema recorrente no pensamento intelectual nacional, sua definição adquiriu 

contornos e funções distintos ao longo do processo de constituição do Estado 

brasileiro. Considerando ainda que a identidade está intimamente ligada à ideia de 

cultura, em seu sentido mais amplo, torna-se irrelevante falar sobre legitimidade da 

essência cultural brasileira, como ensina Ortiz: “a identidade assume características 

diferentes de acordo com cada momento histórico. Dito de outra forma, não existe 

uma identidade autêntica, mas uma pluralidade de identidades, construídas por 

diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos.” (ORTIZ, 2006, p. 8).  

Sílvio Romero e Celso de Magalhães são considerados os primeiros 

intelectuais a se dedicarem ao estudo sobre folclore no Brasil. Eles e outros que se 

seguiram se debruçaram sobre o tema de forma semelhante, bem como receberam 

as mesmas críticas advindas daqueles que buscavam bases científicas, 
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academicamente ou não. Romero, assim como Nina Rodrigues e Euclides da Cunha, 

é identificado também como precursor das Ciências Sociais no Brasil, em um 

momento que parecia não existir uma delimitação entre áreas, pois não havia conflito 

entre a ideia de folclore ou campo das Ciências Sociais na construção de 

conhecimento. O fim do século XIX é, portanto, o início da elaboração do pensamento 

do Brasil como nação.  

A partir de estudos dos anos 1930, especificamente com Gilberto Freyre, passa 

a ser reconhecido o fato de que conceber uma imagem de identidade nacional, ganha 

corpo após a valorização da cultura como fator determinante. Desde então, o uso do 

cultural no lugar do biológico, ou seja, a troca da raça por cultura possibilitou uma 

análise mais rica e positiva da sociedade brasileira, em especial da mestiçagem 

(ORTIZ, 2006).  Por sua vez, a cultura popular, considerada como as expressões 

tradicionais dos diferentes grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira, está 

intimamente ligada à ideia de cultura brasileira. É nesse sentido que as ideias de 

heterogeneidade cultural e de mestiçagem estiveram na base das teorias de 

intelectuais brasileiros, em especial daqueles que participaram da institucionalização 

das Ciências Sociais no país. Em maior ou menor grau, a temática da cultura popular 

ou tradicional sempre esteve presente nos estudos sobre identidade brasileira. Renato 

Ortiz vê neste debate uma história “que se modifica ao longo dos anos, se molda às 

conjunturas sociais, articulando-se a grupos de interesse, e às vezes, até mesmo a 

utopias antagônicas” (ORTIZ, 1992, p.5). 

As primeiras décadas do século XX são a expressão da constituição do Estado 

brasileiro enquanto regulador da vida em sociedade por meio de políticas públicas, 

inclusive no que diz respeito às primeiras ações de proteção patrimonial. As primeiras 

pesquisas com a temática do folclore, com o intuito de compreender o homem sem 

educação formal que constituía a base da sociedade brasileira, foram resultantes da 

discussão do significado de ser brasileiro e contribuíram para a formação de coleções 

e instituições voltadas para a cultura popular.  Muitos intelectuais no Brasil se 

dedicaram de alguma forma ao tema. Florestan Fernandes iniciou seus estudos 

teóricos com uma análise sobre o folclore infantil: as trocinhas do Bom Retiro, 

posteriormente se tornando severo crítico do movimento folclorista brasileiro. Seu 

interesse não foi pontual: debateu longamente sobre a área e suas possibilidades 

cientificas por meio de diferentes artigos, publicados entre 1941 e 1962, que explicitam 
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sua posição e analisam trabalhos de Sílvio Romero, Amadeu Amaral e Mário de 

Andrade (FERNANDES, 2003). 

A importância adquirida pelos estudos folclóricos no labor intelectual 
dos universitários constituía uma consequência fecunda da interação 
da universidade com o meio ambiente – e da filtragem de “motivos 
intelectuais”, que passavam deste para aquela. É provável que, hoje, 
muitos considerem tais motivos relativamente destituídos de valor 
científico autêntico. Não sou dessa opinião. Mas, pense-se o que se 
quiser, uma maior preocupação pelo folclore brasileiro e pelos estudos 
folclóricos em geral sempre esteve (desde os fins do século passado 
e, em particular, com a efervescência provocada pelo movimento 
modernista) na raiz da busca de uma identificação mais profunda e 
mesmo de uma certa comunhão da intelligentzia brasileira com o 
“saber popular” e com os estratos ao mesmo tempo mais humildes e 
mais conspícuos do Povo. Isso, se não justifica este volume, pelo 
menos cria uma esperança: de que ele venha a ser entendido em 
termos da projeção endopática que sempre cimentou o meu interesse 
pessoal pelo estudo do folclore (FERNANDES, 2003, p. XXI, grifos do 
autor). 

 

Conforme Maria Arminda N. Arruda, é curioso observar o interesse por parte 

de Florestan Fernandes pelo tema, em um momento em que os estudos de 

comunidade começavam a ganhar destaque. Florestan toma a cidade paulistana 

como um lócus aglutinador de diferentes grupos sociais em mudança acelerada e, 

portanto, em intenso processo de constituição do mundo urbano. Seu olhar dirige-se 

ao processo de urbanização existente em São Paulo, segundo o qual a análise da 

tradição cultural permitiria a determinação das funções das manifestações folclóricas: 

“papel socializador; meio de controle social; preservação de valores sociais” 

(ARRUDA, 2004, p. XII).  

Arruda lembra também o papel das universidades nos anos 1930 e 1940, 

quando foram iniciadas pesquisas com temáticas distintas para a época, nas quais o 

homem comum passou a ser tema central. Por exemplo, os estudos de comunidade, 

propostos por Donald Pierson na Escola Livre de Sociologia e Política, e os trabalhos 

orientados por professores franceses na Faculdade de Filosofia da Universidade de 

São Paulo, tal como Roger Bastide (ARRUDA, 2003).  

Roger Bastide, professor da Universidade de São Paulo e integrante da 

chamada Missão Francesa, estimulou e orientou muitos dos estudos folclóricos, 

inclusive os de Florestan Fernandes. Sua perspectiva era a de um caminho para 

investigar a sociedade brasileira a fim de compreender a fusão das diferentes culturas 

que aqui se colocaram, “seja na análise das origens e evolução das instituições 
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mágico-religiosas afro-brasileiras; seja na interpretação das influências dinâmicas – 

de natureza geográfica, econômica, psicocultural ou social.” (ARRUDA, 2003, p. XVI). 

Diante do exposto, pode-se concluir que as primeiras pesquisas acadêmicas 

abarcando temas folclóricos no Brasil estavam em consonância com as discussões 

feitas, naquele momento, no interior das Ciências Sociais e com pesquisadores 

preocupados com sua preservação propriamente dita. Instituições universitárias foram 

criadas na área de Ciências Sociais: a Escola Livre de Sociologia e Política (1933) e 

a Universidade de São Paulo (1934) com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

e a prefeitura de São Paulo implantou um órgão para organizar e gerir a vida cultural 

da cidade: o Departamento de Cultura de São Paulo. À frente do departamento estava 

Mário de Andrade – um dos nomes mais expressivos preocupados em estruturar 

cientificamente o campo de análise do folclore brasileiro. Sob seu comando, a 

instituição realizou levantamentos folclóricos com base científica, cuja orientação 

metodológica fora dada por Dina Lévi-Strauss, recém-chegada da França e com 

experiência como etnóloga na equipe de Paul Rivet no Museu de Etnografia do 

Trocadero. Sua participação nas atividades de pesquisa de campo da Divisão de 

Expansão Cultural do Departamento e contribuição aos estudos de Mário de Andrade 

são significativas (CERQUEIRA, 2014; VALENTINI, 2013).  

Integradas à construção do pensamento intelectual sobre o Brasil e à 

institucionalização das ciências estão as coleções e os museus. Até o início do século 

XX, os poucos museus brasileiros tinham o perfil histórico para fixar e enaltecer feitos 

e nomes da recente história republicana; ou de história natural, para coletar 

espécimes, objetos e observar os princípios classificatórios de ordenação do mundo 

para compreensão científica, incluindo a antropológica; ou, ainda, eram relacionados 

às artes plásticas, como o Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro e a Pinacoteca do 

Estado de São Paulo. 

 

 

1.2. Mário de Andrade e a constituição de uma coleção: a Missão de Pesquisas 

Folclóricas 

 

Segundo Elizabeth Travassos (2002), Mário de Andrade não presenciou o 

movimento que relegou academicamente a um segundo plano os estudos sobre o 

folclore. Apesar de suas críticas ao trabalho daqueles que chamava de diletantes e 
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colecionadores de fatos pitorescos, Mário se empenhou para institucionalizar esse 

campo de pesquisa como verdadeira ciência. E, por esse esforço, foi tomado pelos 

folcloristas como paradigma para o trabalho ao qual se dedicaram posteriormente: a 

proteção do folclore. Travassos registra a transformação ao longo da trajetória do 

pensamento de Mário de Andrade de sua “concepção do sentido da pesquisa sobre 

cultura popular, que se desloca, entre o final dos anos 1920 e a década de 1940, do 

folclore como atividade mais ou menos amadora de escritores, poetas e músicos, ao 

folclore como uma das ciências sociais e antropológicas” (TRAVASSOS, 2002, p. 93).  

A dedicação ao tema é evidente em boa parte da produção de Mário de 

Andrade como professor, intelectual, literato e gestor público. Seu trabalho 

publicamente reconhecido faz com que Rubens Borba de Morais atribua a ele a 

responsabilidade de escrever o verbete Folclore para a obra Manual bibliográfico de 

estudos brasileiros – publicada inicialmente em 1949. Minucioso em todos os seus 

estudos, Mário traça neste verbete um breve retrato dos estudiosos sobre o folclore 

brasileiro, em que é possível verificar a compreensão do próprio escritor sobre o 

conceito em si (ANDRADE, 1998). O texto tem um caráter que vai além da definição 

do folclore no pensamento brasileiro. Nele o autor desenvolve uma completa reflexão 

a respeito dos intelectuais que se dedicaram ao tema, aborda suas referências, revela 

o que considera deficiências ou limitações e apresenta autores de outras áreas.  

A este respeito, há sobretudo que lembrar as obras que não visam 
especializadamente ao folclore, mas que contêm abundante matéria 
(e muitas vezes a mais segura) relativa a ele. Quero me referir a 
estudos de sociologia como as obras ilustres de Gilberto Freyre e 
professores estrangeiros, como Donald Pierson, Roger Bastide; os 
documentos históricos e as histórias como as cartas jesuíticas; o padre 
Simão de Vasconcelos, frei Vicente do Salvador, Fernão Cardim, 
Gandavo, o padre Serafim Leite; as relações de viagens, de cientistas 
ou curiosos estrangeiros como Léry, Spix e Martius, Koster, Saint-
Hilaire e centenas de outros; os desenhistas e pintores como Zacarias 
Wagner, Franz Post, Debret, Rugendas, Guilhobel; os etnólogos como 
Roquete-Pinto, Karl von den Steinen, Heloísa Torres, Alexandre 
Rodrigues Ferreira (cujo trabalho jaz quase todo inédito, em grande 
parte na coleção de manuscritos do Museu Nacional), o grande Koch-
Gruenberg, obras que por cem lados demonstram as sobrevivências 
ameríndias no povo brasileiro. A toda esta documentação da maior 
importância, a professora Oneyda Alvarenga julgou de bom aviso não 
se referir nas suas fichas, pois será possível procurá-la nas outras 
seções deste manual (ANDRADE, 1998, p. 435-436). 

 

Mário de Andrade escreveu este verbete após o período de atuação como 

diretor do Departamento de Cultura, onde pode executar projetos de pesquisa e ações 
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de formação, pois – como ele próprio afirmou – não se realizavam estudos 

“verdadeiramente científicos”, o país carecia de etnógrafos e estudiosos capacitados 

para tamanho empreendimento. Demonstra maturidade crítica no tema, que já se fazia 

presente antes, em diversos momentos, como, por exemplo, na publicação de um 

artigo para o Jornal Síntese de Belo Horizonte:  

Faz-se necessário e cada vez mais que conheçamos o Brasil. Que 
sobretudo conheçamos a gente do Brasil. E então, se recorremos aos 
livros dos que colheram as tradições orais e os costumes da nossa 
gente, desespera a falta de valor científico dessas colheitas. São 
descrições imperfeitíssimas, incompletas, a que muitas vezes faltam 
dados absolutamente essenciais. São silvas de quadrinhas bem 
vestidas, numa língua muito correta, em que é manifesta a 
colaboração do recolhedor. São músicas reduzidas a ritmos 
simplórios, não se sabe como recolhidas, a maior parte das vezes 
guardadas na memória, e não colhidas do cantador popular 
(ANDRADE, 1936).  

 

Verificamos neste artigo que Mário de Andrade demonstra sua insatisfação em 

relação aos estudos existentes à época, descrevendo-os como imperfeitos, simplórios 

e alterados por aqueles que os registraram. Sua crítica demonstra uma visão que se 

adequa perfeitamente a seu perfil de escritor e intelectual, cuja disciplina e rigor são 

longamente reconhecidos, além de estar também em consonância com o processo de 

consolidação das ciências do período. Em outro trecho do artigo anteriormente citado, 

é específico no trato do trabalho etnográfico:  

A etnografia brasileira vai mal. Faz-se necessário que ela tome 
imediatamente uma orientação prática baseada em normas 
severamente científicas. Nós não precisamos de teóricos, os teóricos 
virão ao seu tempo. Nós precisamos de moços pesquisadores, que 
vão à casa do povo recolher com seriedade e de maneira completa o 
que esse povo guarda e rapidamente esquece, desnorteado pelo 
progresso invasor (ANDRADE, 1936).  

 

Mário tinha a mesma preocupação dos folcloristas com a urgência da coleta, 

mas priorizava de fato sua cientificidade. Criticava muitos estudos pela falta de 

critérios e pelo abuso da liberdade de alteração ou inserção de informações. Via no 

uso do saber popular também um processo de afirmação de superioridade e de 

diversão para a elite econômica. Como estudioso localizou o surgimento do interesse 

pelo folclore e suas limitações.  

 
Foi o movimento intelectual do Romantismo que chamou a atenção 
dos escritores brasileiros para as manifestações tradicionais populares 
e provocou as primeiras colheitas sistemáticas de documentos. Estas 
colheitas, organizadas em geral por críticos de literatura, poetas e 
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jornalistas, foram dirigidas apenas para as manifestações da vida 
espiritual, canções, poesia, provérbios e ainda a linguística, ignorando 
por completo a vida material e a organização social. Quanto às 
sistematizações, de primeiro só se seguiram as por assim dizer 
instintivas, obedientes a puras inclinações pessoais, escolhas de 
gêneros largos, este se dedicando à colheita de quadrinhas ou de 
textos de qualquer poesia cantada ou dançada, outro aos contos, 
aquele em dicionarizar brasileirismos de linguagem (ANDRADE, 1998, 
p. 423). 

 

Mário de Andrade havia passado pelo percurso do curioso que alimenta suas 

criações literárias, ao do pesquisador que se instrumentaliza cientificamente para o 

desempenho da atividade de estudo e análise. Suas atividades e projetos 

desenvolvidos no Departamento de Cultura de São Paulo o subsidiaram em suas 

afirmações. Ao longo do verbete, faz um balanço dos estudos folclóricos até aquele 

momento e de todas as iniciativas, institucionais ou não, de que tem conhecimento e 

que podem garantir um caráter científico e organizado aos estudos de preservação da 

cultura popular. 

O verbete Folclore demonstra o vasto conhecimento que Mário de Andrade 

detinha sobre a área e o quanto lera e analisara o contexto de criação e pesquisa 

sobre cultura brasileira, sem esquecer sua reconhecida produção e seu trânsito no 

chamado universo de criação artística erudita. O autor circulava também no universo 

das Ciências Humanas, citava obras de diferentes intelectuais, fossem ligados à 

Psicologia, à Antropologia, à Sociologia ou à Medicina. Isso demonstra o quanto as 

áreas científicas não continham, naquele momento, fronteiras definidas, como iriam 

ganhar depois durante o processo de constituição de um domínio acadêmico e 

profissional.  

Em seu verbete aponta para o que chama de “praga do amadorismo” presente 

nos trabalhos autointitulados “folclóricos” simplesmente porque utilizavam da 

produção cultural popular e, sem o menor critério, alteravam os originais, confundiam 

o público desavisado e concorriam com as iniciativas de pesquisa (ANDRADE, 1998, 

p. 421). Mário de Andrade avalia que mesmo os mais dedicados seriamente ao tema 

incorriam em erros e descuidos que enfraqueciam ou desqualificavam as próprias 

pesquisas. Cita diretamente alguns, como Afrânio Peixoto, que, ao incluir 250 

quadrinhas de própria autoria, invalidou sua publicação Trovas populares brasileiras. 

A aceitação por parte das editoras de trabalhos deficientes perpetua, ao olhar de 

Mário, a parcimônia e deficiência dos autores, resumindo que: 
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[...] o folclore, no Brasil, ainda não é verdadeiramente concebido como 
um processo de conhecimento. Na maioria das suas manifestações, é 
antes uma forma burguesa de prazer (leituras agradáveis, audições de 
passatempo) que consiste em aproveitar exclusivamente as “artes” 
folclóricas, no que elas podem apresentar de bonito para as classes 
superiores. Na verdade este “folclore”, que conta em livros e revistas 
ou canta no rádio e no disco, as anedotas, os costumes curiosos, as 
superstições pueris, as músicas e os poemas tradicionais do povo, 
mais se assemelha a um processo de superiorização social das 
classes burguesas. Ainda não é a procura do conhecimento, a 
utilidade de uma interpretação legítima e um anseio de simpatia 
humana (ANDRADE, 1998, p. 423, grifo do autor).  

 

Mário de Andrade explanou sobre obras de autores com diferentes perfis, indo 

de Couto de Magalhães, Sílvio Romero e Nina Rodrigues aos intelectuais e 

professores estrangeiros presentes no processo de institucionalização acadêmica das 

Ciências Sociais, como os já citados Donald Pierson e Roger Bastide. O autor também 

mencionou documentos históricos, obras de artistas, viajantes e etnólogos. Ao 

registrar uma mudança por parte dos estudiosos no trato com os assuntos folclóricos 

– o abandono da ideia de grandes obras quase enciclopédicas em função de 

pesquisas particulares de caráter monográfico –, Andrade discorreu sobre as 

iniciativas que surgiram naqueles anos como o Instituto Brasileiro do Folclore e o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e registra as contribuições do 

então Departamento de Cultura de São Paulo, por meio da Sociedade de Etnografia 

e Folclore e da Discoteca Pública.  

Por iniciativa de Mário de Andrade, ao final do curso de Etnografia e Folclore 

foi criada a Sociedade de Etnografia e Folclore, a qual permaneceu em atividade de 

1936 até 1939. A Sociedade promoveu encontro e articulação de seus sócios e 

interessados na temática, contou com seção exclusiva na Revista do Arquivo 

Municipal intitulada Arquivo Etnográfico, editou boletim mensal e realizou uma 

pesquisa no estado de São Paulo sobre tabus alimentares, medicina e danças 

populares. Este trabalho foi apresentado no Congresso Internacional de Paris10 sob o 

nome de Mapas Folclóricos. 

                                                           

10 O Departamento de Cultura de São Paulo participa do Congresso Internacional de Folclore em Paris, 
1937, com a pesquisa de tabus alimentares, coordenada por Dina Lévi-Strauss, representado por Nicanor Miranda. 
O trabalho foi publicado no Travaux du 1er. Congrès International de Folklore sob o título de Etudes 
Cartographiques des Tabous Alimentaires et des Danses Populaires. A apresentação de Nicanor Miranda foi 
elogiada por Georges Henri Rivière e lhe rendeu o convite para integrar a Comissão Permanente dos Atlas 
Folclóricos (SEF, 2004). 
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 Em 1936, Mário de Andrade convida Dina Lévi-Strauss para ministrar um curso 

de Etnografia e Folclore junto à Divisão de Expansão Cultural do Departamento. Sua 

intenção era a formação de técnicos da prefeitura para o trabalho de pesquisa 

folclórica em campo, além de disponibilizar aos estudantes das universidades uma 

especialização na área. Dina acompanhava Claude Lévi-Strauss - seu marido na 

época - contratado pela Universidade de São Paulo, junto com outros professores 

franceses. A proximidade com Mário de Andrade viabilizou, não apenas, a atuação 

profissional de Dina11, como também as viagens etnográficas do casal Lévi-Strauss. 

Assim como Dina viu nas atividades junto ao Departamento uma chance para se firmar 

profissionalmente - o que lhe havia sido negado como integrante do grupo de 

professores franceses que vieram para lecionar na Universidade de São Paulo - Mário 

de Andrade aproveitou para amadurecer seu conhecimento sobre etnografia, além de 

propor a formação de outros técnicos. O curso de etnografia desenhado por ela, 

transforma-se em curso de etnografia e folclore proposto por Mário (CERQUEIRA, 

2014). 

Na expectativa de ser reconhecida como integrante do grupo de profissionais 

franceses em trabalho na cidade de São Paulo, Dina Lévi-Strauss apresenta um 

relatório, em 1936, ao diretor do Oeuvres Françaises à L’Etranger, onde expõe suas 

ações junto ao Departamento de Cultura. Dina relata que seu trabalho tem como 

objetivo central a constituição de um serviço etnográfico e folclórico, sob a orientação 

do Museu Etnográfico do Trocadero e outras instituições francesas. Diversos 

documentos do Departamento de Cultura de São Paulo e publicações na Revista do 

Arquivo Municipal apresentam Dina Lévi Strauss como vinculada ao Museu 

Etnográfico do Trocadero, confirmando a influência direta de Paul Rivet e, 

consequentemente, Georges Henri Rivière. (CERQUEIRA, 2014).  

O curso de Etnografia e Folclore que originou a Sociedade, ministrado por Dina 

Lévi-Strauss era voltado para a formação de técnicos municipais e de estudiosos 

interessados no tema e obteve sucesso inesperado. Dele participaram nomes como 

Mário Wagner Vieira da Cunha, Lucilla Herman, Gioconda Mussolini, Antonio Rubbo 

Muller, Oneyda Alvarenga e Luiz Saia. Convém frisar que a ênfase na pesquisa 

folclórica no bojo do curso de etnografia partiu do próprio Mario de Andrade, como 

                                                           

11 Outros estudos e publicações utilizam seu nome de solteira, Dina Dreyfus. 
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afirmado por Dina em sua aula inicial (CERQUEIRA, 2014). Andrade propôs um 

serviço de pesquisa regional, uma espécie de mapeamento para estudos 

comparativos das diferentes produções culturais do país. Verifica-se uma 

preocupação de Mário de Andrade com a delimitação do que se poderia chamar de 

um campo de estudos folclóricos ou etnográficos, movido pela utilização de 

metodologia cientificamente fundamentada para o estudo das manifestações 

tradicionais da população brasileira (ANDRADE, 1998).  

Florestan Fernandes considera o escritor Mário de Andrade um verdadeiro 

folclorista não reconhecido, cuja importância como tal o tempo se encarregaria de 

demonstrar. 

Esta [a importância de Mário de Andrade] mede-se não só por seus 
estudos do folclore musical, mas também por outras investigações do 
mesmo modo valiosas (folclore infantil, folclore do negro, escatologia 
popular, etc.), pelo papel que desempenhou como pesquisador e 
investigador erudito e, particularmente, pela influência propriamente 
de presença, como animador e muitas vezes orientador, exercida 
sobre um bom número de novos folcloristas (Oneyda Alvarenga, Luiz 
Saia, Nicanor Miranda, Alceu Maynard Araújo, etc.) (FERNANDES, 
1994, p. 141). 

 

Outro aspecto do pensamento de Mário de Andrade – sintetizado no texto 

elaborado para a obra de Rubens Borba de Morais no que diz respeito à preservação 

do patrimônio cultural brasileiro – é seu olhar sobre a realidade e a função social dos 

museus. Compreendendo-os como espaços dedicados à guarda, cujo papel principal 

é subsidiar estudos e a construção do conhecimento, Mário de Andrade criticava a 

falta de metodologia na constituição das coleções, com coleta malfeita ou deficiente, 

“não raro inspirada no detestável critério da beleza ou da raridade do documento” 

(ANDRADE, 1998, p. 429). Como exemplo de uma criteriosa seleção de acervo e 

registro, ele citou os trabalhos desenvolvidos por alunos do curso de Etnografia e 

Folclore, e os trabalhos etnográficos no Museu Nacional desde Roquete-Pinto. 

Apontava a necessidade de um museu de tradições populares, pois considerava 

incipientes as coleções resultantes das iniciativas da Discoteca Pública, do Museu 

Nacional e do recém-criado Instituto Brasileiro de Folclore (em 1942), no Distrito 

Federal. Mário acreditava, ainda, que apenas a criação de um museu nacional de 

folclore ou de um museu de tradições populares poderia realizar o trabalho sistemático 

de registro e documentação da cultura popular brasileira, utilizando equipamento de 
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gravação, filmagem e outros instrumentos de investigação científica (ANDRADE, 

1998).  

Em diferentes momentos, Mário de Andrade expressou sua compreensão 

sobre o papel educacional das instituições museais12. Em carta de setembro de 1938, 

dirigida a Paulo Duarte - cuja atuação na área de patrimônio e arqueologia é de 

extrema importância - como apoio à sua campanha “contra o Vandalismo e o 

Extermínio”13, Andrade fala sobre a responsabilidade do poder público de instalar 

museus de diferentes temáticas, bem como registra o potencial educativo destas 

instituições: 

 
Mas não se esqueça, Paulo Duarte, de legislar que nesses museus 
municipais, como em quaisquer outros, haverá visitas obrigatórias, em 
dia de trabalho, de operários, estudantes, crianças, etc. Visitas vivas, 
sem conferência de hora, mas acompanhadas de explicador 
inteligente. Sem isso não haverá museu, mas cemitério. Sem isso, 
sem o auxílio do povo, esclarecido, jamais conseguiremos nada de 
permanentemente eficaz contra vandalismos e extermínios. 
[...] 
Cumpre organizar os serviços, forçar a vitalidade dos museus e a 
criação de institutos culturais que ajam pelos processos educativos 
extrapedagógicos que cada vez mais estão se tornando os mais 
capazes de ensinar. O que há talvez de mais admirável na pedagogia 
contemporânea é o seu caráter, por assim dizer, antipedagógico; 
justamente o engurgitamento da massa mais oculta dos estudantes, 
nivelando-a à dantes melancólica elite professoral, pelo respeito às 
suas qualidades e tendências próprias, de massa e de sombra 
(ANDRADE, 1985, pp. 152-153, grifo do autor). 

 

Mário de Andrade (2002), em diálogo com Paulo Duarte, mostrou um olhar 

amadurecido sobre as instituições museológicas. Em 1936, seu anteprojeto do 

SPHAN14 descreve detalhadamente o que seria a sala expositiva sobre todo o 

processo de produção do café. Duarte, por sua vez, possuía estreito vínculo com 

                                                           
12 Sobre o ponto de vista museológico na obra de Mário de Andrade, ver também o trabalho de 

Mário de Souza Chagas: Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica de Mário de 
Andrade. Chapecó (MG): Argos, 2006.  
 

13 Campanha desencadeada por Paulo Duarte em discurso na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo ao apresentar o projeto de Proteção ao Patrimônio Brasileiro e por meio do jornal 
O Estado de S. Paulo, no qual foram publicados artigos e apoios no ano de 1937. 

14 Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 30 de novembro de 1937, 
Decreto-lei nº 25, organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Anteprojeto elaborado 
por Mário de Andrade e enviado ao Ministro da Educação Gustavo Capanema. Em 1946 passa a ser 
denominado por Departamento (DPHAN) e, em 1970, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN). Em 1985 integra-se ao recém-criado Ministério da Cultura. 
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intelectuais que atuaram na reformulação do papel social dos museus, dentre os quais 

estão Paul Rivet e Georges Henri Rivière15.  

Paul Rivet, conhecido como americanista, após seu período de pesquisa 

etnográfica no Equador no início do século XX, suas relações com intelectuais latino-

americanos, como Paulo Duarte, e sua atuação na Colômbia, foi um dos principais 

responsáveis pela institucionalização da Antropologia na França, no período de 1920-

1930. Além de militante político, atuando inclusive na resistência francesa no Regime 

de Vichy16, Rivet questionou o valor dado à Antropometria, demonstrou a importância 

da Linguística, referência nos estudos semânticos e na historicidade dos povos 

indígenas da América, além da valorização da cultura material como patrimônio da 

humanidade. Em seu percurso intelectual, muitos de seus interlocutores tornaram-se 

nomes referenciais na história da Antropologia, tais como Franz Boas, Marcel Mauss, 

Lucien Lévy-Bruhl e Claude Lévi-Strauss (LAURIÈRE, 2008).  

De acordo com Christine Laurière (2007), Rivet é o primeiro antropólogo francês 

a investir sistematicamente na Linguística como base para a pesquisa antropológica. 

Ele considerava a abordagem difusionista como a única com capacidade de 

compreensão da história das sociedades não ocidentais, baseado na crença de que 

todas as culturas estão relacionadas e que a troca é o mecanismo de evolução dos 

grupos sociais. Rivet buscou demonstrar a contribuição para o patrimônio cultural da 

humanidade, a partir da valorização do conhecimento empírico e o saber fazer dos 

povos indígenas, com os estudos sobre a cultura material, as técnicas e as 

habilidades. Ocupou a cadeira de Antropologia no Museu Nacional de História Natural, 

consagrou-se na criação da Sociedade de Americanistas, do Instituto de Etnologia e 

dirigiu o Museu de Etnografia do Trocadero, transformado por ele e Georges Henri 

Rivière no Museu do Homem. Para ele a importância da instituição museal era 

fundamental como intrínseca aos estudos científicos; considerava ainda que a 

Etnologia, leia-se Antropologia, era a única ciência social que dispunha do museu 

como recurso para traduzir seus objetivos e seus conhecimentos, e concebia-o como 

                                                           
15 O segundo capítulo tratará da atuação destes intelectuais e do percurso do Museu de 

Etnografia do Trocadero. As ações que a equipe de Paul Rivet e seu assistente Georges Henri Rivière 
desencadearam no universo da Antropologia e da Museologia, foram referências de diversas formas 
tanto para os trabalhos de Mário de Andrade quanto para Rossini Tavares de Lima.  

16 Período de 1940 a 1944 no qual a França esteve sob influência e controle nazista, após 
assinatura de acordo de rendição com a Alemanha. 
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instituição detentora das funções de preservação e de conservação que tinha como 

papel social ser um elemento essencial para a educação popular (LAURIÈRE, 2008). 

 
Desta forma, Rivet não poderia conceber uma Etnologia que não 
estivesse comprometida, que não fosse militante e aberta a uma 
melhor compreensão entre povos e nações. Os museus são o meio de 
propaganda ideal para difundir estas ideias, na medida em que faz 
parte dos assuntos da cidade e pode intervir na ordem das 
representações coletivas. Já nos anos 1930 tenciona restaurar a 
dignidade dos povos primitivos e coloniais, valorizar seu patrimônio e 
provocar nos visitantes um maior apreço por elas. É também a época 
do fascismo e do racismo que instrumentalizam e desvirtuam o 
conhecimento científico, para oprimir e estigmatizar determinados 
grupos de pessoas (LAURIÈRE, 2008, p. 502, tradução livre nossa). 

 

Há uma conformidade entre as reflexões que ocorriam fora do Brasil, como as 

propostas de Paul Rivet e Georges Henri Rivière e as de Paulo Duarte e Mário de 

Andrade. Os intelectuais brasileiros propuseram ações semelhantes às elaboradas 

nas experiências museológicas das instituições etnográficas naquele período, como é 

possível observar, na citação de Angotti-Salgueiro sobre Rivière, próxima à 

preocupação de Mário sobre os museus de técnicas tradicionais: 

 

Georges Henri Rivière emerge no grupo do Museu de Etnografia do 
Trocadero, remodelado para a Exposição Internacional das Artes e 
Técnicas da Vida Moderna, em 1937. Ligado à vanguarda cultural 
parisiense dos anos vinte e ao surrealismo, aluno de Alfred Métraux, 
próximo aos etnólogos Michel Leiris e Marcel Griaule, entre outros, é 
contratado como assistente do diretor (o americanista Paul Rivet), 
daquele que se tornaria o Musée de l’Homme. O projeto da equipe 
entusiasta visava a “revolucionar” a apresentação de objetos utilitários 
de “civilizações”, inseri-los no seu contexto social e funcional, 
reconhecendo o homem atrás dos objetos. O local, “nacional e 
popular”, reunido à cultura do cotidiano seriam as bases da concepção 
do “museu-laboratório” de Rivière, para quem um museu deveria ser 
um lugar de mediação entre a ciência e o grande público (ANGOTTI-
SALGUEIRO, 2006, p. 318). 
 

Nos anos 1930, a cidade de São Paulo contava apenas com o Museu Paulista, 

cujo perfil histórico somente foi delineado a partir de 1919, sob a direção de Afonso 

Taunay, seguida pela de Sérgio Buarque de Holanda; e com a Pinacoteca do Estado, 

fundada em 1905, mas enfrentando períodos de fechamento e reabertura. A exceção 

eram os museus vinculados às instituições de pesquisa, com acesso naturalmente 

restrito, como o do Instituto Biológico aberto em 1930. Guarnieri (2010) ressalta como 

novidade, na época, a criação de um Museu do Folclore junto à Discoteca Pública 
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Municipal, no qual a coleção era composta principalmente pelos resultados das 

pesquisas do Departamento de Cultura. 

Mário de Andrade, como diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, 

onde contava com total apoio do então prefeito Fábio Prado, pôde colocar em prática 

projetos gestados em discussões com os mais variados intelectuais da época, 

principalmente os envolvidos no movimento modernista. Sua capacidade de transitar 

por diferentes áreas do conhecimento, além de seu interesse em contribuir para a 

constituição de instituições estatais capazes de gerir a vida social da cidade de São 

Paulo, habilitou-o a coordenar um órgão público com estrutura complexa para a 

época17. Acabando com o sossego de Mário de Andrade, Paulo Duarte o convenceu 

a ser diretor do Departamento e de uma de suas Divisões, a de Expansão Cultural. À 

frente da instituição, tanto o escritor quanto outros intelectuais envolvidos no projeto, 

como Sergio Milliet e Rubens Borba de Morais, dedicaram-se à execução de um 

projeto de política cultural considerado inovador para os anos 1930, em que o estudo 

era etapa inicial do planejamento. Esse foi um dos raros momentos na história da 

administração pública brasileira em que os intelectuais ligados às instituições de 

ensino e pesquisa estavam também envolvidos na execução de um plano de governo, 

não apenas como mentores, mas também como gestores das políticas e dos 

equipamentos públicos.  

Como já dito, Mário de Andrade assumiu a direção do Departamento de Cultura 

de São Paulo e sua Divisão de Expansão Cultural em 1935, quando Fábio Prado era 

prefeito da cidade por indicação do governador Armando de Salles Oliveira, e por 

indicação de Paulo Duarte, deputado estadual pelo Partido Constitucionalista (ex-

Partido Democrático), chefe de gabinete do prefeito e principal articulador político das 

ações que envolviam o Departamento de Cultura (DUARTE, 1985). Paulo Duarte foi 

mais que um mediador da esfera político partidária, teve importância inquestionável 

para a implementação de políticas de proteção do patrimônio cultural brasileiro. Amigo 

                                                           
17 Não cabe aqui dissertar exaustivamente sobre o Departamento de Cultura de São Paulo. 

Será relatado apenas o essencial para compreensão do papel da instituição sob a coordenação de 
Mário de Andrade, no período de 1935 a 1938, e de suas ações voltadas às manifestações de cultura 
popular brasileira. Para um estudo específico sobre o Departamento de Cultura de São Paulo, a Missão 
de Pesquisas Folclóricas e a Sociedade de Etnografia e Folclore, sugerimos a leitura dos seguintes 
autores: Flávia Camargo Toni, Carlos Sandroni, Alvaro Carlini, Oneyda Alvarenga, Elizabeth Travassos, 
Silvana Rubino, Antonio Gilberto Ramos Nogueira, Roberto Barbato, Paulo Duarte, Carlos Eduardo 
Sampietri, Vera Lúcia Cardim de Cerqueira, Sirlei Silveira, Luisa Valentini, Lélia G. Soares, Telê Ancona 
Lopes. Vale destacar consulta aos arquivos e coleções da Discoteca Oneyda Alvarenga no Centro 
Cultural São Paulo e do Arquivo Histórico de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e do Instituto 
de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. 
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de nomes como Paul Rivet, Duarte integrava o grupo de intelectuais que gestou a 

ideia do departamento, além de, posteriormente, propor a criação do Instituto de Pré-

História para estudos dos Sambaquis (MENDES, 1994), conhecido também por suas 

manifestações públicas e políticas contra o descaso com o patrimônio, tal qual a 

campanha que iniciou por meio do jornal O Estado de S. Paulo com seu artigo 

intitulado “Contra o vandalismo e extermínio”, publicado em 7 de outubro de 1937. 

 
Primeiramente, na França, colaborou nas revistas Vu e Lu e, depois, 
ingressou no Musée de l'Homme, em Paris, dirigido por Paul Rivet, 
aperfeiçoando-se em Pré-História, disciplina a que iria se dedicar em 
São Paulo. Tornou-se grande amigo de Rivet, trazendo-o ao Brasil e 
traduzindo o seu livro As origens do homem americano. Com a 
ocupação da França na Segunda Guerra Mundial, transferiu-se para 
Nova Iorque, onde trabalhou no Museum of Modern Art (MENDES, 
1994, p. 190). 

 

Na Divisão de Expansão Cultural, Andrade propôs e implantou a Discoteca 

Pública Municipal, cuja direção ficou a cargo de sua ex-aluna Oneyda Alvarenga. A 

intenção com a criação da discoteca era desta se tornar equipamento referencial para 

uma futura rádio escola municipal, considerando que na época o rádio revolucionou a 

comunicação, tendo sido também um instrumento fundamental para formação 

educacional e, por que não dizer, para o controle social. A rádio escola nunca chegou 

a ser implantada, mas a Discoteca Pública consolidou-se como equipamento cultural 

e seu projeto foi referência para outras discotecas públicas, tal como a da Biblioteca 

do Congresso de Washington nos Estados Unidos da América.  

Por meio da discoteca, além de seu acervo de discos e partituras referenciais, 

e dos serviços de gravação de fonogramas, foram realizados projetos de formação 

para o público geral e o especializado. Os serviços de gravação contemplaram: 

registro de música erudita paulista, iniciando com gravações de composições de 

Francisco Mignone; registro do folclore musical brasileiro; arquivo da palavra com dois 

eixos, registros de vozes de homens ilustres e para estudos de fonética, com texto 

padrão elaborado por Manuel Bandeira e lido por brasileiros de diferentes origens.  

 
Além destes serviços, devemos citar o atendimento ao público que 
crescia dia a dia, motivando a compra de muitos discos e partituras, e 
a organização de audições comentadas com textos elaborados pela 
Chefe da Discoteca, escritos sob a orientação de seu mestre Mário. O 
acervo da instituição não se limitava mais a fonogramas, pois várias 
pessoas haviam doado instrumentos musicais e objetos ligados à 
encenação de danças dramáticas para que se fizesse um museu 
(TONI, 1985, p. 22). 
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A constituição de um acervo ou uma simples coleção demanda um 

conhecimento técnico mínimo dos responsáveis por pesquisar, selecionar e coletar os 

registros que servirão como base primária para futuros estudos. Nesse sentido, é 

necessário um rigor e cuidado ao se delegar a tarefa de coleta de dados e 

informações. De acordo com sua concepção e crítica aos trabalhos existentes até 

aquele momento, as iniciativas do curso e da sociedade possibilitaram ao diretor do 

Departamento de Cultura não só alimentar a própria formação, mas investir em 

atividades que foram fundamentais para pesquisadores dentro e fora do órgão 

municipal, tais como: Luiz Saia, Gioconda Mussolini, Mario Wagner Vieira da Cunha 

e Oneyda Alvarenga. Neste sentido, a criação do Departamento de Cultura de São 

Paulo, somada à Universidade de São Paulo, à Escola Livre de Sociologia e Política, 

foram espaços para o encontro e discussão que fizeram da década de 1930 em São 

Paulo um raro momento de conjunção da teoria e da prática, resultando, além de 

estudos, em ações de políticas públicas (CERQUEIRA, 2014). 

Dentre os projetos desenvolvidos por meio do Departamento de Cultura, o 

mapeamento de manifestações culturais brasileiras, por meio de gravações em disco, 

fotografias e filmes, realizado em 1938, concretizou um projeto há muito tempo 

acalentado por Mário de Andrade, estudioso sistemático e interessado na temática da 

formação do Brasil. Ele via nas bases culturais dos grupos étnicos que integravam a 

sociedade brasileira a possibilidade de entender e de constituir uma identidade única 

da nação. Estando à frente de um organismo que poderia, não só orientar, mas 

também financiar a formação de técnicos e a execução de um projeto da grandeza 

científica que almejava, propôs-se a executar o trabalho, por ele considerado urgente, 

de levantamento e registro etnográfico das manifestações culturais que estariam em 

risco de desaparecimento. 

A proposta de grande porte intitulada Missão de Pesquisas Folclóricas foi 

apresentada por Mário de Andrade e aceita pelo prefeito Fábio Prado. A despeito de 

toda a crítica surgida na cidade quanto a uma viagem para regiões consideradas 

atrasadas econômica e culturalmente, do Norte e do Nordeste brasileiros, os 

preparativos para o trabalho foram os melhores possíveis. A municipalidade comprou 

equipamentos de filmagem, de fotografia e de gravação de última geração; fichas de 

campanha foram impressas; cartas de recomendação e orientações de pesquisas 

foram elaboradas, tudo para garantir o rigor científico de uma pesquisa etnográfica. 
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Como ilustração de justificativa e valor da empreitada etnográfica do Departamento 

de Cultura, vale a transcrição de trecho de um relato após o retorno da Missão de 

1938, cuja autoria é atribuída à Oneyda Alvarenga: 

 
Relativamente ao material colhido há a acentuar que certas peças 
dificilmente podem ser estudadas novamente. Não só porque estão 
desaparecendo por causa da transformação do ambiente, como no 
caso dos cantos dos carregadores de piano do Recife, cujos 
cantadores estão quase completamente esquecidos das melodias 
tradicionais, mas também pela pressão policial existente contra a 
prática de certas festas, notadamente as de feitiçaria. Nestas, além da 
pressão policial, age fortemente o fator mestiçagem e a incorporação 
e adaptação de práticas católicas dentro do culto primitivo. Fatos 
idênticos surgem em quase todas as peças colhidas, com maior ou 
menor intensidade. Esta circunstância faz com que muitas peças 
colhidas pela Missão se tornem únicas na documentação do folclore 
brasileiro (RELATO, s/d. CO-52 fl.2). 

 

Às vésperas da viagem, pensada para o fim de 1937 a fim de registar os 

festejos natalinos, reviravoltas de ordem política modificam sensivelmente os planos 

do diretor do Departamento. Na presidência da República desde 1930, Getúlio Vargas, 

em novembro de 1937, proclama o Estado Novo. São Paulo tornou-se um dos 

principais focos de preocupação com uma oposição, motivo pelo qual o governo 

federal interveio no estado, obrigando muitos políticos a seguirem para o exílio, como 

ocorreu com Paulo Duarte. A equipe pensada inicialmente por Mário de Andrade para 

a Missão contava com ele próprio na coordenação e com Camargo Guarnieri como 

músico responsável pela análise técnica e pela escolha das melodias a serem 

gravadas e/ou transcritas. No entanto, a participação de Guarnieri não foi possível, 

pois o maestro havia sido selecionado pelo Pensionato Artístico do Estado de São 

Paulo para receber uma bolsa de estudos em Paris. Assim como, concluiu-se que não 

seria o momento político apropriado para o diretor do Departamento de Cultura se 

ausentar da cidade por um longo período. Diante disto, a equipe foi formada com Luiz 

Saia, arquiteto e ex-aluno do curso de Etnografia e Folclore, na coordenação; Martin 

Braunwieser, maestro e pesquisador de cultura popular; Benedito Pacheco, técnico 

de som e responsável por operar os equipamentos; e Antonio Ladeira, como auxiliar 

geral.  

Adiada para o início de 1938, com o planejamento feito, os gastos realizados e 

a equipe preparada, Mário de Andrade deu continuidade às atividades da Missão de 

Pesquisas Folclóricas sob a coordenação de Oneyda Alvarenga, como diretora da 
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Discoteca Pública. Diante da incerteza do que poderia ocorrer na cidade de São Paulo, 

ele deixou a direção do Departamento de Cultura de São Paulo e em seguida foi 

afastado da direção da Divisão de Expansão Cultural sendo comissionado no 

Ministério da Educação no Rio de Janeiro.18  

A Missão partiu com Carta de Apresentação do diretor do Departamento de 

Cultura de São Paulo. 

 

São Paulo, 24 de janeiro de 1938. 
O dr. Luiz Saia, sócio da Sociedade de Etnografia e Folclore, 

“pesquisador social” da Divisão de Documentação Histórica e Social, 
do Departamento de Cultura, de São Paulo, bem como o prof. Martin 
Braunwieser, regente do Coral Popular e assistente técnico de 
musicologia folclórica, da Discoteca Pública, de São Paulo, são os 
chefes da Missão de Pesquisas Folclóricas, enviada ao norte do Brasil 
pelo Departamento de Cultura. 

Toda a documentação recolhida pela Missão será publicada 
para estudo e uso nacional. O Departamento de Cultura solicita de 
quantos brasileiros este documento lerem, a assistência, o conselho e 
a acolhida jamais recusada pela generosidade nacional, certo de que 
será por todos reconhecida a benemerência do trabalho que se propôs 
e esta Missão realiza. 

Mário de Andrade 
Diretor (ANDRADE, 1938) 
 

Em 6 de fevereiro os pesquisadores partiram do porto da cidade de Santos. 

Após passarem por Rio de Janeiro, Salvador e Maceió, chegaram no dia 13 de 

fevereiro a Recife, onde permaneceram até 8 de março.  Nesse período, a equipe 

gravou cabocolinhos, frevos, maracatus, cantos de carregadores de piano, toadas de 

bumba meu boi, xangôs, acalantos; Martin Braunwieser grafou cantos de padeiro e 

fandango. Filmaram trechos do Carnaval pernambucano. Participaram de uma sessão 

especial de xangô, realizada em 25 de fevereiro no bairro Casa Amarela; essa sessão 

foi interrompida pela polícia, causando grande alvoroço entre os participantes. Muitos 

jornais anunciaram a presença da equipe. Também no Recife, Luiz Saia negociou com 

a polícia local a doação de cerca de 500 objetos apreendidos durante cerimônias de 

religiões afro-brasileiras (TONI, 2011). 

Em carta para Mário de Andrade, Luiz Saia explica a situação. 

 

                                                           

18 Neste momento, como dito em notas anteriores, o seu anteprojeto já havia sido utilizado por Gustavo 

Capanema, Ministro da Educação, para a criação de um serviço de proteção ao patrimônio cultural brasileiro, atual 

IPHAN. 
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Quanto ao xangô, apesar da situação completamente desfavorável 
imperando aqui, pois foram fechados os terreiros e apreendido o 
material do culto, consegui arrumar um no bairro mucambeiro da Casa 
Amarela. Para isso arrumei amizade com o Delegado de Política que 
também ofereceu pro Departamento grande parte do material 
apreendido. Coisa de vasto valor. Acho que a gente pode considerar 
o museu com alguma riqueza em matéria de material de xangô. Coisa 
pra 300 peças diferentes; disso pra mais. Ainda não terminei a 
classificação que está sendo feita à noite e dá grande trabalho (SAIA, 
1938). 

 

Em 8 de março seguiram para a cidade de Tacaratu, onde gravaram cocos, 

cantos de casa de farinha, rodas de São Gonçalo, torés, cantos de ninar, emboladas, 

cantigas de roda; filmaram a dança dos Praiás dos índios Pancararus. Ainda em 

Pernambuco, passaram por Caraibeiras, Espírito Santo (distrito de Moxotó), Barão do 

Rio Branco e retornaram para Recife em 15 de março. Nesse período, gravaram 

aboios, mais cocos, toadas e solos de viola; registraram nas cadernetas técnicas de 

tecelagem, técnicas de fabricação de rede e desenhos de arquitetura e Luiz Saia 

coletou diversos ex-votos.  

No dia 26 de março os pesquisadores partiram para a cidade de João Pessoa. 

Até essa data, eles haviam organizado registros e anotações, assim como preparado 

o material para ser enviado a São Paulo (TONI, 2011).  

Na Paraíba, até 31 de março, as pesquisas foram desenvolvidas com mais 

tranquilidade, a equipe percorreu as cidades e regiões de Ingá, Campina Grande, 

Queimada, Itabaiana, Patos, Cajazeiras, Coremas, Souza, Alagoa Nova, Alagoa 

Grande, Alagoa do Remigio, Alagoa da Roça, Areia, Guarabira, Mamanguape, Rio 

Tinto, Baia da Traição e Alagoinha.  Com resultados expressivos, a Missão gravou 

desafios, cocos, toadas, solos de viola, aboios, cantigas de roda, reisados, cabaçais 

(cantos com violão, nau catarineta, cantos de pedintes, cabocolinhos, chulas, reis de 

Congo, modinhas, repentistas, catimbós, torés); filmou coco na Praia de Tambaú, 

pega de bois, de reis de Congo, bumba meu boi, nau catarineta; além de ter feito 

diversas anotações sobre técnicas e saberes populares, arquitetura e narrativas 

(estórias de Trancoso) (TONI, 2011). 

No dia 1º de junho os pesquisadores partiram de João Pessoa para o 

Maranhão, passando pelo Ceará e Piauí (as cadernetas registram notas de viagem 

sobre as regiões, em especial sobre arquitetura). Chegaram a São Luiz no Maranhão 

em 15 de junho e lá permaneceram até 21 de junho. Na cidade maranhense, gravaram 

e filmaram tambor de Mina, tambor de Crioula, bumba meu boi e carimbó. Em 22 de 
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junho estavam em Belém do Pará, onde visitaram o Museu Emílio Goeldi, realizaram 

anotações sobre pajelança e cordões de bichos. Houve gravação e filmagem de boi, 

gravações de acalantos e babaçuê. No início de julho, a equipe iniciou seu retorno. 

No dia 8 do mesmo mês já se encontrava em São Luiz do Maranhão, seguindo para 

Fortaleza, Natal, Salvador e no dia 18, em Vitória do Espírito Santo rumo a São Paulo 

(TONI, 2011). 

A conjuntura da época limitou a pesquisa e o registro das manifestações e, em 

muitas situações, foi necessária a negociação política para continuidade do trabalho. 

Essa realidade ficou expressa nas entrelinhas ou diretamente na correspondência de 

Luiz Saia, trocada principalmente com Mário de Andrade. Oneyda Alvarenga, por sua 

vez, tentava manter o desenvolvimento do trabalho, a despeito das críticas e ordens 

de interrupção, argumentando ora o investimento já feito, ora a dificuldade de 

comunicação. Mas, em maio de 1938, Fábio Prado deixou a prefeitura em maio de 

1938 e foi substituído por Prestes Maia, que indicou Francisco Pati como sucessor de 

Mário de Andrade no Departamento de Cultura. Em julho de 1938, a ordem de retorno 

não pôde mais ser evitada e a equipe da Missão interrompeu o trabalho e voltou para 

São Paulo. 

Impedida de contratar a mesma equipe, coube a Oneyda Alvarenga 

sistematizar e organizar o material recolhido pela Missão de Pesquisas Folclóricas e 

enviado em etapas para a Discoteca Pública Municipal. No decorrer do 

desenvolvimento das atividades de campo, Saia enviava os materiais e registros para 

São Paulo, para deleite dos que acompanhavam as notícias. Diferente da prática até 

aquele momento, a coleta de objetos não era prioridade para a equipe da Missão de 

Pesquisas Folclóricas; de acordo com as orientações de Mário de Andrade, os objetos 

recolhidos serviriam para constituir o acervo de um futuro museu do folclore da 

discoteca, eles seriam decorrência dos trabalhos e não buscados de forma 

sistemática. Andrade priorizava o universo musical, sua área de interesse na 

constituição da discoteca como celeiro de material para estudos futuros. O 

mapeamento essencialmente musical, fundamentado pelas diferentes formas de 

apreensão documental, como a fotografia, o filme, a descrição da ação e a 

identificação dos pesquisados é o que garantiria a constituição do universo contextual 

das expressões culturais registradas. Os objetos coletados seriam consequências das 

gravações e relações estabelecidas entre os pesquisadores e seus informantes. Isso 

justifica a razão do conjunto de objetos não possuírem a mesma organicidade dos 
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registros fonográficos e fotográficos, e serem recolhidos em situações ou desejos 

pontuais, tais como o conjunto de instrumentos musicais coletados nas delegacias de 

polícia e dos objetos de ex-votos colecionados por Luiz Saia19. 

O que é chamado de organicidade pode ser traduzido pela junção de 

informações e registros que permitem a leitura do contexto em que foi produzido e a 

manutenção de uma determinada criação ou produção cultural. Por exemplo: a 

definição do uso do canto de aboio para o controle do gado era aliada às imagens 

fotográficas do local (fazenda onde ocorria o trabalho) e da indumentária utilizada pelo 

vaqueiro, às informações que o identificavam como pessoa, à filmagem e, 

principalmente, ao canto gravado. Com tudo isso, julgava-se ser possível apreender 

a dimensão e o significado cultural das melodias. Sua contextualização traria 

imbricada sua razão de ser e seu sentido e, portanto, nunca poderia ser substituída 

pela imagem isolada da roupa do vaqueiro ou da audição pura de seu canto. 

Outro rico exemplo trazido pela Missão de Pesquisas Folclóricas é a audição 

dos solos de viola do conhecido e reconhecido Zé da Luz, bem como seu registro 

fotográfico, sua viola e a correspondência trocada entre Luiz Saia e João Gomes de 

Brito para a compra do instrumento20. Também podem ser considerados como um 

pequeno conjunto orgânico de registros: os instrumentos musicais coletados na 

delegacia de polícia de Recife, o documento de autorização expedido pela chefatura 

de polícia do Maranhão para a realização de cultos afro-religiosos, os relatos dos 

pesquisadores e as notícias da imprensa da época. Esse conjunto dá uma dimensão 

e a possibilidade de interpretação dos fatos históricos e culturais, muito maior que a 

simples exposição de um tambor, cuja ficha catalográfica nem sempre informa ter 

pertencido a este ou aquele terreiro.  

A partir das mudanças no comando da administração municipal, o 

Departamento de Cultura e seus projetos deixaram de ser prioridade. A continuidade 

de algumas ações foi consequência ou do reconhecimento público ou da insistência 

de nomes que permaneceram à frente dos trabalhos e integraram a equipe 

                                                           
19 Após seu retorno, Luís Saia apresentou junto à Sociedade de Etnografia e Folclore 

comunicação sobre os ex-votos recolhidos durante a viagem, trabalho posteriormente publicado sob o 
título Escultura popular brasileira (São Paulo, Edições Gaveta, 1944). 
 

20 Encontram-se no Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga, coleção da Missão de 
Pesquisas Folclóricas, a viola comprada do José (Zé) da Luz, as gravações de seus solos, as 
fotografias e as cartas trocadas entre Luís Saia e João Gomes Brito, encarregado de negociar a compra 
do instrumento. Documentos de correspondência nº CO 09, CO 11, CO 13 e CO 15. 
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comandada por Mário de Andrade, como ocorreu com Sérgio Milliet na Biblioteca 

Pública e Oneyda Alvarenga na Discoteca Pública Municipal21. Com a morte 

prematura de Mário de Andrade, Alvarenga perdeu seu orientador, mas assumiu o 

projeto da discoteca e investiu o quanto pôde para a realização dos trabalhos de 

preservação do que foi executado inicialmente. Assim como Saia, Alvarenga também 

fez o curso ministrado por Dina Lévi-Strauss, além de ter acompanhado e coordenado 

à distância a equipe de pesquisa. Isso a habilitou a sistematizar todo o material 

recolhido. Utilizou como base teórica o método do musicólogo romeno Constantin 

Brailoiu22 para criação de banco de dados que permitisse a recuperação das 

informações. Cartas de Oneyda Alvarenga dirigidas a Mário de Andrade dão conta do 

processo difícil pelo qual a diretora da discoteca passou para manter seu trabalho, 

que ia da exaltação ao ver o resultado da coleta dos pesquisadores até a frustração 

pela nova condução administrativa. Em 18 de abril de 1938, Oneyda escreveu a Mário 

a respeito do material colhido em Pernambuco: 

 

São Paulo, 18 de abril de 1938. 
 
Mário, 
Vão aqui duas linhas apressadas, só para lhe contar que o 

material colhido pela Missão em Pernambuco já chegou. A coleção é 
enorme e notável. Enquanto abria os caixotes lamentei demais você 
não estar vendo também as descobertas sucessivas, porque juro que 

                                                           
21 Atual Biblioteca Mário de Andrade. Quanto à discoteca, após mudar de endereço diversas 

vezes, pertence à estrutura do Centro Cultural São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, sob o nome 
de Discoteca Oneyda Alvarenga – em homenagem à sua primeira diretora que permaneceu de 1935 a 
1968 à frente do equipamento. 
 

22 O romeno Constantin Brailoiu (1893-1958) é reconhecido como importante nome para a 

estruturação do campo da pesquisa musical. Elaborou método para registro e sistematização de 
manifestações musicais populares. Tanto Flávia Camargo Toni, quanto Jorge Coli registram a 
possibilidade de Dina Lévi-Strauss ter apresentado o método de documentação musical em campo aos 
alunos do Curso de Etnografia e Folclore e ao próprio Mário de Andrade (TONI, 2006; COLI, 2006). 
Coli, nos informa ainda, a dimensão humanista presente no trabalho deste musicólogo, na medida em 
que tinha como princípios: a salvaguarda de documentos musicais, a circulação internacional do 
material pesquisado para estudos comparativos e a interação entre países por meio da música (COLI, 
2006). Jean-Jacques Nattiez analisa a proximidade entre a teoria analítica de Brailoiu sobre a música 
de tradição oral e a análise comparativa entre mito e partitura musical de Lévi-Strauss (NATTIEZ, 1995). 
A página da internet dedicada ao fundo de Constantin Brailoiu, informa que o musicólogo publicou em 
1931 seu método: Esquisse d'une méthode de folklore musical - Révue de Musicologie, nº 40, nov. 
1931, p.233-267. Brailoiu considerado pioneiro no trabalho de Etnomusicologia contemporânea, iniciou 
suas pesquisas em 1928 sobre a música popular tradicional romena. Trabalhou durante anos no Museu 
de Genebra, onde há um fundo com o material registrado por ele, e por outros colaboradores como 
Alain Didier e Lydia Cabrera, ambos ligados ao Museu do Homem em Paris. É possível consultar numa 
base de dados os registros fonográficos do seu trabalho disponível em: <http://www.ville-
ge.ch/meg/musinfo_ofuda_CB.php>. Acesso em: 8 out. 2014. Abordaremos novamente o uso do seu 
método por Oneyda Alvarenga no terceiro capítulo. 
 

http://www.ville-ge.ch/meg/musinfo_ofuda_CB.php
http://www.ville-ge.ch/meg/musinfo_ofuda_CB.php
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você faria a cara mais gostosa deste mundo. O casal Lévi-Strauss 
ficou de queixo caído. 

Deixei o material todo na sala da Sociedade de Etnografia, por 
não ter outro lugar onde guardá-lo. Está lá por cima das mesas. Tive 
o cuidado de fechar portas e janelas a sete chaves. 

[...] 
Oneyda 
(ALVARENGA; ANDRADE, 1983, p. 135). 
 

Como contraste, Oneyda escreveu uma longa carta a Mário de Andrade, em 5 

de agosto do mesmo ano, agora preocupada com o destino do material coletado pela 

Missão: 

Mário, 
Tivemos ontem a visita do chefão. E dela resultou uma amargura 

tão funda, uma tão funda impressão de tempo perdido, que tive um 
verdadeiro ataque de desespero, diante do nosso pessoal.  

[...] 
O homenzinho viu a casa. Só. Sobre tudo quanto quis mostrar, 

passou olhos aborrecidos e ia continuando a andar. O material 
folclórico é bugiganga que precisa ser retirada daqui. [...] Fiquei, como 
resultado da visita, com uma nítida, uma aguda sensação de perigo. E 
com a convicção de que precisamos tratar de salvar isto aqui, 
principalmente o material folclórico, de qualquer jeito. [...] O que me 
põe desesperada é que a gente ainda tem a burrice de amar, de sofrer 
e de tentar trabalhar. [...] 

Mas eu juro, Mário, que depois do acontecido ontem resolvi 
definitivamente reagir. Trabalharei apenas o estritamente necessário. 
Fora daqui, não darei nem mais um minuto de esforço e de sofrimento 
ao Departamento. [...] 

Estive ouvindo ontem alguns fonogramas colhidos pela Missão. 
Estão ótimos. Ótimos como registro, ótimos como qualidade musical e 
folclórica. Há coisas de uma beleza admirável. Certos cantos da 
pajelança e de carimbó são absolutamente de desacatar. Os últimos 
filmes revelados são também muito bons. Podemos dizer de cabeça 
bem alta que colhemos material de primeiríssima qualidade. Fiquei 
toda gloriosa e, meu Deus!, quase me esqueci da burrice circundante. 

[...] 
Oneyda  
(ALVARENGA; ANDRADE, 1983, p. 135). 
 

Além, ou por causa, de ter sido aluna de Mário de Andrade, Oneyda Alvarenga 

tinha o mesmo interesse pelo folclore brasileiro.  Seguindo os passos e as orientações 

do ex-professor, garantiu não só a continuidade da existência da discoteca, mas 

também a preservação dos resultados de diferentes projetos do Departamento de 

Cultura, como o conjunto da documentação da Sociedade de Etnografia e Folclore, 

das apostilas do curso ministrado por Dina Lévi-Strauss, dos filmes etnográficos 

realizados em São Paulo pelo casal Dina e Claude Lévi-Strauss, dos registros da 

participação de Camargo Guarnieri no II Congresso Afro-brasileiro, ocorrido na Bahia, 
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e a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, a cuja organização dedicou 

boa parte dos anos em que esteve à frente do equipamento municipal. Seu trabalho 

de sistematização possibilitou a difusão da Missão por meio da edição de discos, 

filmes e da publicação de catálogos e sobre os gêneros musicais pesquisados pelo 

Departamento de Cultura (CERQUEIRA, 2011). O reconhecimento desse esforço para 

salvaguardar os projetos desenvolvidos pelo Departamento de Cultura no período de 

Mário de Andrade e para estudar a cultura popular ainda está longe de ser justo com 

Oneyda Alvarenga. Seu comprometimento garantiu a transformação do conjunto de 

registros num dos principais documentos testemunhos das propostas de proteção 

patrimonial desenvolvida pelo autor do anteprojeto do SPHAN. 

José Saia Neto23 demonstrou a estreita vinculação entre os participantes do 

Departamento de Cultura de São Paulo em seus primeiros anos e a institucionalização 

dos serviços de proteção patrimonial, ao tratar das cadernetas de campo utilizadas 

pela equipe da Missão de Pesquisas Folclóricas e considerar sua importância como 

acervo de interesse em diferentes áreas, como música, literatura, linguística, 

antropologia, arquitetura, artes, entre outras: 

 
Por fim, como raros documentos da origem comum do Departamento 
de Cultura da prefeitura de São Paulo e do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), essas cadernetas guardam 
alguns dos primeiros levantamentos de monumentos paulistas. São 
informações relativas à Aldeia de Carapicuíba, sede de Fazenda em 
Amparo, Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Matriz de São Vicente, 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Embu, além de notas sobre 
essas viagens. Nelas vislumbra-se a importância que a experiência da 
Missão teve na conceituação e na formulação de um sistema de 
preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro (SAIA 
NETO, 2011, p. 79). 

 

No verbete Folclore, um dos últimos trabalhos de Mário de Andrade sobre o 

tema, o escritor termina por definir as orientações gerais para a continuidade da tarefa 

de transformar a pesquisa folclórica numa ciência séria: 

 

Enfim o estudo do folclore no Brasil adquiria consciência do seu 
trabalho preliminar, verificando que as obras de síntese, ou que se 
pretendem tais, com raríssimas exceções, são prematuras e em 
grande parte derivadas do gosto nacional pela adivinhação. Esta 

                                                           

23 José Saia Neto, técnico do Iphan de São Paulo, filho de Luiz Saia tornou-se estudioso da 
Missão de Pesquisas Folclóricas e responsável pela transcrição de cartas e das cadernetas de campo 
da Missão em 2000. 
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mudança está sendo auxiliada e firmada pelas cátedras de estudos 
afins, principalmente de Sociologia, existentes nas universidades do 
país, as instituições oficiais de cultura que abrangem os estudos da 
tradição, bem como por sociedades de antropologia, de geografia, de 
história, de Sociologia e mesmo diretamente de folclore que vão se 
organizando aos poucos por todo o país, conscientes das 
necessidades de policiar e defender a seriedade dos estudos mais ou 
menos comuns. Esta intenção de policiamento assim como a sugestão 
insistente a que os estudiosos nacionais se dediquem a trabalhos de 
caráter monográficos, é visível nestas sociedades conscientes do seu 
papel orientador.  
[...] 
Cumpre notar que esta orientação tem sido auxiliada por professores 
estrangeiros que vêm lecionar nas escolas superiores do país, ou 
passam tempos entre nós, fazendo pesquisas e conferências, 
interessados pelos problemas sociológicos do Brasil. Cabe aqui 
lembrar os professores Claude e Dina Lévi-Strauss, Roger Bastide, 
Donald Pierson, Herskowitz, Ralph Steele Boggs, Lorenzo H. Tuner, 
Franklin Frazier e poucos mais. A formação social do Brasil, a fusão 
de raças diversas aqui tornada possível pelo sistema colonial 
português, a luta em que vivemos para fixar num país francamente 
tropical uma civilização de molde europeu, são formas eminentemente 
dramáticas da sociedade humana que atraem a curiosidade e o estudo 
dos estrangeiros. E todo esse drama, bem como sempre a fatal 
originalidade e beleza da nossa poesia cantada popular, fazem com 
que muitos estudiosos de outros países mesmo sem saírem de suas 
terras se dediquem ao estudo do Brasil e sobre ele escrevam.  
[...] 
Muito nos falta. Ainda não possuímos um Museu de Tradições 
Populares, apesar das incipientes coleções da Discoteca Pública de 
São Paulo, a seção de Etnografia Regional Sertaneja iniciada pelo 
Prof. Roquete-Pinto no Museu Nacional, a coleção de objetos de culto 
afronegro reunida pela polícia de Maceió, no Estado de Alagoas, a 
coleção de objetos populares do Distrito Federal reunidos pelo 
movimento que teve como resultado a fundação do atual Instituto 
Brasileiro de Folclore. E se algumas coleções particulares sabemos 
que existem, ainda não foram suficientemente recenseadas, para que 
delas se dê notícia aqui. Cumpre indicar ainda que o Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nos museus que está 
criando, auxiliando ou orientando no país, por vezes já tem conseguido 
adquirir peças populares selecionadas, principalmente de escultura 
religiosa. Ainda recentemente por iniciativa desse Serviço o Museu 
Nacional adquiriu um pequeno, mas magnífico grupo de esculturas de 
origem negra, provavelmente afronegras algumas, encontradas no 
país. Mas isto, bem como a reorganização a que se vem procedendo 
da seção já nomeada do Museu Nacional, e a firme intenção em que 
está a diretora do Museu, a professora Heloísa Torres, de desenvolver 
o que já está feito, tudo isso não chega a solucionar a falta que nos 
faz a criação de um Museu de Folclore nacional. (ANDRADE, 1998 
[1949], p. 437-441). 

 

Carozze, tendo como base a reflexão de Canclini, propõe antes se avaliar os 

princípios que norteiam ações hegemônicas de políticas culturais que dariam 
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legitimidade e permitiriam a apropriação de um bem simbólico e não restringir a 

análise aos seus efeitos, possibilitando uma reflexão crítica da política em questão.  

Neste sentido, esta autora pontua que deve se ter presente que o acervo formado na 

Discoteca, dividido entre erudito e folclórico, tinha como “objetivo primeiro de atender 

o músico profissional (de formação erudita) do Brasil, proporcionando-lhe um celeiro 

de músicas de origem folclórica com a função não outra que ajudar a acelerar a 

definição da composição nacional.” (CAROZZE, 2014, p. 394). 
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Missão de Pesquisas Folclóricas 

 

24 

 

 

25Coisa que os maravilhou muito é que às vezes eu 

reproduzia um pedaço do que eles tinham gravado – 

então vocês façam uma ideia do tamanho dos olhos 

deles, o espanto de ouvirem a viola deles. Eles ficavam 

desmontados, façam uma ideia: vocês que não têm 

quarenta anos já imaginam o que aconteceu? São 

Paulo ainda era província e lá nos confins de Judas 

tinha lugares em que eles não tinham visto caminhão. 

Por aí vocês podem ter uma ideia de um aparelho que 

registrasse o trabalho deles e depois eles ouvissem: 

ficavam procurando, vinham olhar para ver como é que 

funcionava o aparelho e reconheciam a melodia que 

tinham tocado! Essa expressão era impressionante.... 

Eu, como técnico, ficava às vezes até um pouco 

chocado – achava que estava machucando, estava 

jogando em cima deles um volume enorme de técnica 

que eles jamais poderiam imaginar. Isto eu achei muito 

interessante, por que como técnico eu tive a 

oportunidade de gravar inclusive nossos cantores e 

pessoas ilustres; e você levava um microfone para uma 

pessoa cantar ou falar e ela ficava envergonhada, vermelha, perdia a voz e não 

falava mais nada. Eles (os informantes da MPF), nem se incomodavam. Você falava 

para eles cantarem e isso trazia a maior satisfação do mundo, valia qualquer coisa. 

(PACHECO, 1985, p. 31) 

  

                                                           
24 MPF-1085 - Caminhão com a equipe durante travessia de rio. Fotógrafo Luís Saia/Acervo Centro 

Cultural São Paulo 

25 MPF-0745 – Equipamento de gravação. Fotógrafo Luís Saia/Acervo Centro Cultural São Paulo 
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1.3. Rossini Tavares de Lima: o Museu e a Escola do Folclore 

 

O trabalho desencadeado por Mário oficializou uma ação estatal para a 

preservação cultural que fortaleceu e estimulou atividades e estudos semelhantes. 

Sob a influência de estudos como os de Silvio Romero, Amadeu Amaral e, 

fundamentalmente, as proposições de Mário de Andrade, o Movimento Folclorista 

Brasileiro tem início em 1947, com a criação da Comissão Nacional de Folclore junto 

ao Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura – IBECC, que articulou 

estudiosos e ações em todo o país, viabilizando a estruturação de Comissões 

Estaduais. Durante o processo de institucionalização, representado pela Comissão 

Nacional e pelas Comissões Estaduais, intelectuais de diferentes origens se 

envolveram, em maior ou menor grau, com o que se pode chamar de “a causa do 

folclore brasileiro”, dentre eles: Renato Almeida, Edison Carneiro, Cecília Meirelles, 

Rossini Tavares de Lima, Manuel Diegues Júnior. De acordo com Luís Rodolfo 

Vilhena, o Movimento Folclorista tomou as proposições feitas por Mário de Andrade 

sobre folclore no Manual bibliográfico de estudos brasileiros como parte de suas 

diretrizes, ou seja, a importância de uma ação coletiva no sentido de levantar os 

estudos feitos sobre folclore no Brasil, assim como a necessidade de encontros entre 

os estudiosos a fim de se estabelecer critérios e metodologia de pesquisa (VILHENA, 

1997b; ANDRADE, 1998). 

Mário, além de coligir as ações realizadas nas instituições voltadas ao registro 

e coleta, propôs um mapeamento nacional realizado em rede para a salvaguarda da 

cultura brasileira e aponta a inexistência de um museu de tradições populares. 

Segundo ele, a despeito de diferentes e importantes iniciativas no país em relação 

aos estudos folclóricos, a criação de um museu teria papel fundamental, na medida 

em que: 

 

Só ele poderia, além de colheita sistemática de documentação, obter 
os aparelhamentos necessários, máquinas gravadoras, e de 
cinematografia, instrumentos para estudos de fonética experimental, 
etc., que tanta falta nos fazem. Aliás, devo notar que, na inexistência 
dele, as sociedades já existentes no país deviam se concertar para 
iniciar desde já a conversão a fichário de toda a vasta documentação 
folclórica que jaz escondida na literatura nacional, romances, contos, 
viagens, relatórios, arquivos, atas de câmaras no período colonial, 
etc., etc. A Sociedade Brasileira de Folclore bem poderia iniciar 
semelhante trabalho, graças às suas várias seções estaduais. Cada 
sociedade estadual a ela filiada poderia se encarregar de reduzir ao 
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fichário geral a literatura regional de seu estado. Este serviço me 
parece de importância máxima, pois não só recensearia o que existe 
de nosso passado para efeito dos estudos comparativos, como viria, 
a seu modo, apagar em grande parte a lacuna a respeito do folclore 
material e vida social, dos nossos conhecimentos atuais (ANDRADE, 
1998, p. 440). 

 

A organização de estudiosos para defesa e mapeamento da cultura popular, 

fortalecida com a criação da Comissão, também se configurou como desdobramento 

de um movimento internacional desencadeado logo após a Segunda Guerra Mundial 

para a proteção de tradições culturais. A recém-criada Unesco (1945) recomendava a 

promoção da paz por meio de relações educacionais, culturais e científicas entre os 

povos, como mecanismo de enfrentamento à intolerância e à discriminação racial que 

marcaram os graves conflitos da época. 

Nos anos de 1940 e 1950, os temas folclóricos eram estudados por 

pesquisadores pertencentes tanto ao universo acadêmico quanto ao movimento de 

estudos folclóricos, sendo que alguns integravam os dois lados, como Oracy Nogueira 

e Alceu Maynard Araújo. A presença de Oracy Nogueira nos dois universos demonstra 

claramente a possibilidade de tal trânsito, antes do período acirrado pelas críticas de 

Florestan Fernandes aos folcloristas. Nogueira foi um dos participantes dos estudos 

de comunidade orientados por Donald Pierson – professor norte-americano e um dos 

responsáveis pela constituição e pelo desenvolvimento da Sociologia em São Paulo 

nos anos 1940. Além de professor da Escola Livre de Sociologia e Política e da 

Universidade de São Paulo, participou ativamente da Comissão Paulista de Folclore, 

envolvendo-se também nos debates sobre a institucionalização dos estudos 

folclóricos. 

Em 1951, Oracy Nogueira ministrou um curso sobre técnicas de pesquisa para 

a Comissão Nacional de Folclore patrocinado pela Comissão Paulista de Folclore. Em 

sua aula inaugural, cujo tema fora a função das Ciências Sociais, afirmava a 

importância de um esforço para uma compreensão mútua entre os diferentes grupos 

de indivíduos. Para Nogueira, naquele momento, vivia-se num mundo de rápidas 

mudanças tecnológicas, em especial no que diz respeito à comunicação e à 

locomoção, obrigando um permanente contato entre diferentes povos, “portadores das 

mais diferentes tradições e submetidos às mais diversas condições de vida; em que a 

mobilidade geográfica dos indivíduos assumiu proporções inéditas” (NOGUEIRA, 

1951, p. 4). O autor conclui que o valor das Ciências Sociais está  
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[...] não apenas em contribuir para a compreensão geral dos 
problemas particulares, mas também em contribuir para a 
compreensão geral do mundo que nos cerca, liberalizando e 
enriquecendo a experiência e a personalidade (NOGUEIRA, 1951, p. 
5).  

 

As ações mobilizadoras do Movimento Folclórico formando uma grande 

corrente em prol do folclore brasileiro, no entanto, não foram capazes de integrar 

nomes como o de Câmara Cascudo e nem agrupar estudiosos locais, como no caso 

de São Paulo. No trecho do verbete já mencionado, Mário de Andrade fala da possível 

liderança da Sociedade Brasileira de Folclore em atividades de mapeamento e 

documentação das manifestações de cultura popular. A sociedade foi criada por 

Câmara Cascudo em 1941, no Rio Grande do Norte, com núcleos nos estados do 

Piauí, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul e Rio de 

Janeiro (ANDRADE, 1998). Cascudo, apesar de filiado à Comissão Nacional de 

Folclore e membro de seu Conselho Técnico-Consultivo, não teve participação muito 

ativa nas atividades da comissão, revelando até certa rivalidade entre ele e os 

folcloristas ligados ao movimento (VILHENA, 1997b). 

Vilhena detecta os conflitos decorrentes da ausência de Cascudo, pelos 

questionamentos feitos por ele sobre as ações da Comissão Nacional e por textos 

como o artigo de Edison Carneiro intitulado “A evolução dos estudos de folclore no 

Brasil”. Na primeira versão publicada do artigo, Cascudo é mencionado por Carneiro 

sem destaque, mas após questionamentos do pesquisador do Rio Grande do Norte, 

o autor inclui adendo e retificação a fim de amenizar as críticas. Outra observação a 

ser feita a respeito de Cascudo em relação aos folcloristas que buscavam a 

constituição de estudos científicos, como Renato Almeida, é o fato de sua obra 

concentrar “boa parte dela no tema da literatura popular e, apesar do alerta de Mário 

de Andrade, mobiliza sua espantosa erudição para realizar exercícios comparativos 

amplos, não tomando necessariamente o Brasil como uma referência de base” 

(VILHENA, 1997b, p. 278).  

Vilhena afirma ainda que em São Paulo Oneyda Alvarenga também teve pouca 

participação nos trabalhos da comissão, mas não esclarece as razões para seu 

afastamento. Ao que indicam os relatos das primeiras reuniões, o fato deveu-se às 

dificuldades imediatas de entendimento entre os estudiosos paulistas. A diretora da 

Discoteca Pública já era referência para os interessados pelo tema pois, como vimos, 
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os resultados estavam sendo divulgados (discos, filmes, publicações) e suscitavam 

curiosidade. A pedido de Renato Almeida ela coordenou os trabalhos iniciais para a 

criação da regional de São Paulo, viabilizou a constituição da Comissão Paulista de 

Folclore, convocando interessados em participar e cedendo espaço para reuniões, 

entre outras ações. A Ata da reunião preparatória das ações da comissão paulista 

apresenta atores conhecidos e envolvidos naquele momento com a temática, 

demonstrando uma continuidade dos trabalhos institucionais iniciados anteriormente. 

Vejamos: ao se definir o local de funcionamento da comissão paulista, primeiro 

Oneyda Alvarenga oferece a biblioteca da Discoteca, Rossini Tavares de Lima; 

disponibiliza a sala do Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade no 

Conservatório Dramático Musical; Luís Saia, o escritório regional do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional; e Otávio da Costa Eduardo, a Escola Livre de Sociologia 

e Política. A opção ficou pela Discoteca Pública, mas o interessante é verificarmos o 

quanto estavam representadas as instituições paulistas, comprovando a importância 

dada à empreitada proposta. Além dos nomes acima, estavam presentes Alceu 

Maynard Araújo pela escola Livre de Sociologia e Política e Lígia Sangirardi Lacerda 

pelo Conservatório Dramático Musical. Já Florestan Fernandes não compareceu 

alegando não ter recebido o convite a tempo, assim como Donald Pierson e Roger 

Bastide por estarem fora da cidade. Não há sinais ainda de posições conflituosas, mas 

a Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e o 

Museu Paulista não manifestaram posição sobre aceitar ou não a participação 

(CNFCP, 1948a). Observamos que no Relatório de atividades, o nome de Otávio da 

Costa Eduardo passa a ser considerado como representante da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras e o nome de Florestan Fernandes aparece riscado 

(CNFCP, 1948b). 

Em 15 de abril de 1948, uma semana depois da primeira reunião, Alvarenga 

escreveu a Renato Almeida comunicando o fim de sua obrigação para agregar uma 

comissão regional de folclore e enviou relatório da primeira reunião preparatória. Ela 

demonstra a dificuldade de articular nomes, apresentando assim a indicação 

momentânea de Rossini Tavares de Lima como secretário-geral, o nome de Herbert 

Baldus representando o Museu Paulista e a não aceitação dos professores Roger 

Bastide e Donald Pierson por excesso de trabalho (ALVARENGA, 1948). Já em 

correspondência de Rossini em 1949, é possível verificar o descontentamento dele 

com a participação dos intelectuais ligados às universidades. 
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De um lado, ficaram os folcloristas de gabinete, dizendo melhor, os 
sociólogos do Donald Pierson, de outro, os verdadeiros 
representantes da Comissão Nacional, chamados pelos anteriores de 
“folcloristas tradicionalistas”, e afinal, no centro, os que não eram nada 
e nada queriam, a não ser o título de membros da Subcomissão (LIMA, 
1949, grifo do autor). 

 

A correspondência trocada por Oneyda Alvarenga e Rossini Tavares de Lima 

com Renato Almeida demonstra o papel deste último na mediação entre os primeiros, 

considerados por ele importantes para a organização dos trabalhos em São Paulo. As 

queixas de Rossini também se referiam à Oneyda Alvarenga que, alheia, continuava 

com suas ações diretamente com a Comissão Nacional, na pessoa de Renato 

Almeida. A Discoteca deixou de ser o local de reuniões da comissão paulista, mas 

Oneyda continuou suas atividades se reportando diretamente à Renato Almeida, seja 

para as ações que realizou via Discoteca Pública, como o concurso de monografia 

sobre folclore, seja por interesse da própria Comissão Nacional, como para o 

Congresso Internacional de Folclore. Também manteve contato com estudiosos não 

tão próximos da Comissão, como Câmara Cascudo e o próprio Florestan Fernandes. 

Alceu Maynard Araújo também relata a situação para Almeida: 

 

Há, infelizmente aqui em S. Paulo, na Subcomissão duas correntes. 
Uma que chamamos “dos sociólogos” e outra a “dos pesquisadores”. 
Desde a primeira reunião que tivemos, ainda com Da. Oneyda, 
percebemos essa divisão se esboçando. Logo de início eu fiquei entre 
os dois fogos. Colega e ligado aos elementos oriundos da Fac. 
Filosofia e Escola de Sociologia, fui candidato deles a Secretário da 
Sub, mas confiando muito mais no valor do Rossini, candidatei-o a 
secretário, e fiquei contente porque ele está a testa de nossa Sub. 
Dessa data passei a pertencer francamente a corrente dos 
pesquisadores de campo, encabeçada pelo Rossini. Não 
degladiamos, mas apenas achamos que não estamos no tempo de 
discutir problemas resolvidos (discussão de gabinete ou de sábios que 
têm os pés debaixo da secretária) e só pensamos que a nossa missão 
é ir para o campo e pesquisar. Pesquisar para que se tenha de fato 
um acervo. Não precisamos discutir teorias. Aceitamos aquelas que 
nosso raciocínio separou. As nossas reuniões da CNFL começaram a 
ser assistidas por mim, Rossini, Magaly, Ruth... e os sociólogos não 
apareceram mais (ARAÚJO, 1949). 

 

A divisão entre pesquisador de campo e de gabinete atingiu também Oneyda 

Alvarenga. Se considerarmos, inclusive, o rigor andradino com que fora formada, ela 

não devia se ver com tempo suficiente para tais empreitadas, sendo diretora da 
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Discoteca. Em entrevista concedida a Jorge Andrade em 1960, ela se avalia enquanto 

folclorista:  

 

Desde quando estuda o assunto? 
Desde o princípio de 1935. Mas como folclorista (ou musicóloga, como 
também me qualificam com a mesma largueza complacente) não me 
considero nem mesmo meia-colher, devo ser um-quarto. (...). Sou o 
que os oficiais do meu ofício chamam, com bastante menosprezo, de 
folclorista de gabinete. De minha parte, não vejo grande pecado nessa 
condição desde que ela traga aos estudos de Folclore aquela riqueza 
especulativa, aquele arejamento de caminhos que só lhes pode vir da 
análise intelectual dos dados colhidos pelo próprio analisador ou por 
gente mais ativa. Pois bem. Se apenas comecei a ser um folclorista de 
campo, decididamente não cheguei a me enquadrar também na 
situação de legítimo folclorista de gabinete. Na verdade, tenho sido 
fundamentalmente uma simples organizadora de materiais alheios, a 
quem o vulto dessa tarefa absorveu tanto, que impediu o 
prosseguimento da tarefa de análise da música folclórica brasileira e 
dos fatos a ela ligados. (ALVARENGA, 1960) 
 

Nesta e em entrevista dada a Laís Correa Araújo em 1962, Alvarenga se exime 

de comentar sobre o assunto de forma ampla, evitando criticar ou mesmo citar outros 

pesquisadores, o faz ignorando ou argumentando a falta de tempo para elaborar uma 

resposta. Nas duas entrevistas, tratadas por carta, deixa de responder as seguintes 

questões: “O que há de positivo na proteção das manifestações folclóricas? O que há 

de negativo? Quantos grupos folclóricos existem em S. Paulo?” (ALVARENGA, 1960); 

“O que recomendaria, como base de estudos, a um iniciante em assuntos folclóricos? 

Quais são, a seu ver, os estudiosos que mais têm contribuído para o enriquecimento 

da bibliografia folclórica brasileira?” (ALVARENGA, 1962). Fica clara a indisposição 

de lidar com o assunto tamanho foi o desgaste com os debates gerados na 

organização e no trabalho da Comissão Paulista de Folclore.  

Luís Rodolfo Vilhena é, até o momento, o principal autor que tratou com 

profundidade o intenso período do Movimento Folclórico Brasileiro (os anos de 1947 

a 1964), e contribuiu para a compreensão dos conflitos ocorridos dentro e fora desse 

movimento. Um dos fatos esclarecedores diz respeito aos percursos distintos 

utilizados pelos cientistas sociais e pelos folcloristas para o reconhecimento do 

universo da pesquisa. Por um lado, a Sociologia instituiu-se academicamente, voltada 

a compreender a sociedade como um todo e suas correlações de força intrínsecas; 

por outro, intelectuais desencadearam ações em conjunto com o Estado, definindo um 

recorte específico para seus estudos: o folclore. O trabalho em rede dos folcloristas, 
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com todas as suas fragilidades e limitações, permitiu a constituição de um poder de 

articulação que fortaleceu ações locais e encontros nacionais de pessoas ou de 

instituições em função da proteção e da preservação do que consideravam ser a 

autêntica cultura brasileira26. 

Rossini Tavares de Lima permaneceu presidente da Comissão Paulista de 

Folclore e tornou-se um dos mais participativos membros da Comissão Nacional de 

Folclore. Em entrevista realizada no ano de 1981, Rossini conta que foi por meio de 

Mário de Andrade, quando aluno do Conservatório Dramático Musical de São Paulo, 

que tomou contato e se interessou pelos estudos folclóricos, sendo a partir de 1944 

professor da cadeira na mesma instituição. Em 1948, Rossini criou no conservatório 

o Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade com um grupo de alunos para 

pesquisa de campo, seu maior objetivo (LIMA, 1981). Na II Semana Nacional do 

Folclore de 16 a 22 de agosto de 1949, realizou uma exposição que impulsionou a 

constituição de um museu de folclore junto ao Centro de Pesquisas. 

 

Este Museu funcionou no prédio do Conservatório até 1953. Por essa 
época, surgiu, em consequência dos festejos do IV Centenário da 
Cidade, a oportunidade de se criar o Museu Folclórico de São Paulo. 
E através de convênios firmados com Francisco Matarazzo Sobrinho, 
presidente da Comissão do IV Centenário, a Comissão Nacional de 
Folclore, representada por Renato Almeida, e a Comissão Paulista de 
Folclore, pelo autor, se puseram a campo, a fim de coletar material 
para uma Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, 
que seria a base do sonhado Museu (LIMA, 1972, p. 96). 

 

Apesar de Rossini se referir ao escritor de Macunaíma como “mentor” e ter 

convivido com ele no Conservatório Dramático Musical, buscou se distinguir dele ao 

apontar que, apesar dos esforços junto ao Departamento de Cultura de São Paulo, 

Mário de Andrade dava preferência às produções culturais do Norte e Nordeste do 

Brasil, enquanto ele priorizava seu estado natal, São Paulo, em atenção às indicações 

de outro intelectual, Amadeu Amaral (LIMA, 1972). 

O trabalho de campo para a Exposição Interamericana de Artes e Técnicas 

Populares constituiu em enviar para colaboradores orientações sobre a coleta de 

material para a exposição. Os objetos colhidos deveriam ser resultado do “trabalho 

manual de modestos artífices locais” (LIMA, 1972, p. 97), obedecendo à classificação 

                                                           
26 Autores que se dedicaram à análise dos folcloristas e movimento folclórico da década de 

1950: Elizabeth Travassos, Luís Rodolfo Vilhena, Maria Laura Viveiros de Castro. 
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de cultura material preestabelecida e com indicações nas próprias peças (local, 

material, autor ou proprietário, função, valor pago se fosse o caso, dimensões, e 

responsável pela coleta) e, se possível, com fotografias contextualizando o local de 

origem. 

A Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares foi inaugurada no 

dia 10 de setembro de 1954, na Marquise do Parque Ibirapuera, cuja orientação 

expográfica ficou a cargo de Oswald de Andrade Filho, também autor do símbolo do 

Museu do Folclore. Além de objetos de diferentes estados brasileiros, foram expostas 

peças do Paraguai, Colômbia, Haiti, Uruguai, Venezuela, Canadá e outros países. 

Após o sucesso da mostra – que, nas palavras de Georges Henri Rivière27, deveria 

ser levada à Europa – ela foi transferida e reorganizada por  

 
[...] áreas culturais, entendendo-se por tal, segundo comunicação dos 
dirigentes, o espaço geográfico, que pela composição étnica da 
população, com as peculiaridades que a distinguem em matéria de 
habitação, alimentação, vestuário, crenças e outras manifestações da 
vida espiritual e principalmente pelo tipo de suas atividades 
econômicas, reveste-se de fisionomia social própria, a despeito de não 
constituir uma região socioeconômica rigorosamente delimitada 
(LIMA, 1972, p. 98).28 
 

 

Convém considerar que, no que diz respeito às pesquisas etnográficas e 

patrimoniais no final da década de 1930 no Brasil, a criação do atual IPHAN, apesar 

de inicialmente limitado à identificação de bens edificados, segundo Fonseca, teve 

importância também ao assumir função de produção de conhecimento sobre os bens 

eleitos, no sentido de subsidiar a própria seleção, proteção, restauração. Através da 

produção de inventários, pesquisas em fontes históricas, buscava-se uma qualificação 

científica num período em que o universo acadêmico das Ciências Sociais ainda 

começava a sua própria institucionalização (FONSECA, 2005a).  

No que diz respeito às instituições brasileiras voltadas para a salvaguarda da 

cultura popular, podemos considerar o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, 

como um exemplo de ressignificação institucional constante. Criado em 1958 por 

                                                           
27 Naquele momento, Georges Henri-Rivière fazia parte do Museu Nacional de Artes e 

Tradições Populares de Paris e era diretor do Conselho Internacional dos Museus (Icom), ligado à 
Unesco. 
 

28 Coube a Ernani da Silva Bruno, Mario Neme e Rossini Tavares de Lima a reorganização da 
exposição que passou a se chamar Exposição de Artes e Técnicas Populares. 
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articulação de nomes como Renato Almeida, Edison Carneiro, Joaquim Ribeiro e 

Manuel Diegues Junior, o CNFCP – instituição que deveria centralizar a pesquisa e a 

preservação de expressões populares brasileiras – foi resultante da Campanha em 

Defesa do Folclore Nacional, idealizada e iniciada em 1947. 

Observe-se mais uma vez que a criação da campanha estava em consonância 

com as discussões e iniciativas internacionais tomadas como resultado de 

preocupações sobre a conservação da memória e cultura no período do pós-guerra. 

O CNFCP surge como desdobramento do trabalho da Comissão Nacional de Folclore, 

resultado por sua vez da Campanha em defesa do folclore brasileiro. Renato Almeida, 

por sua ligação ao IBECC, constitui o CNFCP e se torna o principal articulador 

nacional, construindo uma rede de colaboradores. Ele acreditava estar finalmente 

concretizando uma iniciativa que outros não conseguiram manter, tais como Amadeu 

Amaral, Mário de Andrade, Câmara Cascudo e Joaquim Ribeiro. Os objetivos iniciais 

da instituição giravam em dois eixos, o do estabelecimento de uma ação nacional de 

difusão do folclore e o de sua inserção no universo acadêmico, consolidando-o 

enquanto ciência. Pode-se afirmar que o primeiro objetivo foi alcançado, com a criação 

de Comissões em todos os estados brasileiros e o estabelecimento de uma rede de 

cooperação e articulação por meio destas comissões regionais e outros envolvidos 

com a temática (CNFCP, 2008; RIBEIRO, 2012). 

A presença de Edison Carneiro, mesmo que por um curto espaço de tempo na 

direção da Campanha em Defesa do Folclore (1961-1964), contribui para a 

organização do órgão de pesquisa, por exemplo, com a criação da Biblioteca Amadeu 

Amaral. A despeito de toda a discussão entre Carneiro e Florestan Fernandes, não se 

pode esquecer que o primeiro, antes de formalmente integrar a Campanha em Defesa 

do Folclore, teve um percurso em Salvador vinculado a nomes influentes no campo 

da Sociologia e Antropologia, inclusive na Escola Paulista de Sociologia, cujo principal 

expoente é Florestan Fernandes. Trata-se de trabalhos com nomes como os norte-

americanos Donald Pierson, Ruth Landes, Melville Herskovits, de orientação para 

pesquisadores estrangeiros a pedido de Arthur Ramos da Universidade do Brasil. 

Portanto, as ações de Rossini Tavares de Lima estavam mergulhadas num contexto 

muito propício. 

A Exposição Internacional de Técnicas e Tradições Populares foi montada sob 

a marquise do Parque Ibirapuera. A mostra integrava as comemorações do IV 
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Centenário de São Paulo e completava como atividade de honra o I Congresso 

Internacional de Folclore. Contou com expografia de Oswald de Andrade Filho e os 

objetos inicialmente juntados por Rossini Tavares de Lima e seus alunos do 

Conservatório Dramático Musical, com outros comprados pela Comissão para os 

festejos do IV Centenário, doações e empréstimo de colecionadores. São cenas 

regionais, apresentando as características de cada estado brasileiro e de países 

estrangeiros. Objetos utilitários, instrumentos de trabalho e de música, indumentárias 

e produções locais. De certa forma elegendo um tipo de produção, tal como cerâmica 

em Pernambuco, cestaria no Amazonas. São Paulo é representado por uma cultura 

caipira ou caiçara, com pilão, canoa, gaiolas e armadilhas para peixes e pássaros; da 

Bahia, por sua vez, são os Orixás do Candomblé que fazem a vez. 

Após as comemorações do IV Centenário, a exposição foi transferida para o 

prédio Pavilhão Lucas Garcez (conhecido como OCA), também no Parque Ibirapuera. 

Essa mostra deu origem ao Museu de Artes e Técnicas Populares, que foi 

formalmente criado em agosto de 1961, denominado em seguida Museu de Folclore 

e, em 1987, com o falecimento de seu fundador, Museu de Folclore Rossini Tavares 

de Lima. Rossini atribuiu a existência do museu e sua manutenção ao investimento 

feito para os festejos de1954 e à criação da Associação Brasileira de Folclore (1960), 

como proprietária do acervo e mantenedora do novo museu. Também reconheceu o 

apoio da Prefeitura da Cidade de São Paulo em ceder o espaço e garantir alguns 

serviços de manutenção e segurança, bem como o suporte financeiro do Ministério da 

Educação por meio da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (LIMA, 1972).  

Na leitura dos textos de Rossini, verifica-se sua discordância e conflito e a 

disputa pelo universo de investigação com sociólogos, antropólogos e etnógrafos. Na 

publicação Abecê do folclore, Rossini (1972) faz uma apresentação do que considera 

a ciência do folclore, explanando seu método, sua importância e sua aplicabilidade. A 

atuação tanto da etnografia quanto do folclore seria definida pela realização de coleta 

de informações, com registro, elaboração e confronto do material sobre a cultura de 

um grupo social. A partir de então o etnólogo passaria a poder resolver questões. 

Rossini dá a entender que o objetivo do trabalho tanto do etnógrafo quanto do 

folclorista seria constituir material para a análise e construção de conhecimento pelo 

etnólogo. Não obstante, na sequência, o autor afirma que na prática os etnólogos e 

os antropólogos culturais ou sociais realizam seus próprios registros, assim como 



63 
 

ocorre com o folclorista ao analisar o conjunto de registros por ele levantado. Admite 

que a etnografia e o folclore são métodos equivalentes de pesquisa, sendo a primeira 

dedicada à pesquisa sobre a cultura de sociedades sem escrita e o segundo às 

culturas de sociedades com escrita (civilizada, com história). São dois sistemas de 

registro descritivo da cultura de determinado grupo social, com a ressalva de que o 

folclorista também faz sua própria análise, prescindindo do etnólogo ou do 

antropólogo.  

Do ponto de vista de Rossini Tavares de Lima (1972), o Folclore está 

compreendido como uma ciência completa, diferente da Etnografia que seria um dos 

ramos da Etnologia ou da Antropologia cultural. Ainda segundo Rossini, o I Congresso 

Brasileiro de Folclore em 1951 definiu o folclore como 

 

(...) ciência que estuda os fatos da cultura material e espiritual, criados 
ou adaptados pelos meios populares dos países civilizados, que, 
podendo ou não apresentar as características anônimo e tradicional, 
são essencialmente de aceitação coletiva. E ultimamente, Renato 
Almeida o conceituou: “é o conjunto das manifestações não 
institucionalizadas da vida espiritual e das formas de cultura material 
dela decorrentes ou a ela associadas nos povos primitivos e nas 
classes populares das sociedades civilizadas” (LIMA, 1972, p. 15). 

 

Rossini tenta em seus textos localizar o estudo folclórico como ciência dentro 

do universo teórico das Ciências Sociais da época. O pensamento de Durkheim sobre 

fato social é a fundamentação seguida no Congresso Internacional de Folclore, 

realizado em São Paulo em 1954 para definir seu objeto de estudo, enfatizando, como 

na citação anterior, o recorte das sociedades civilizadas. 

 

Considera-se fato folclórico toda maneira de sentir, pensar e agir 
que constitui uma expressão da experiência peculiar de vida de 
qualquer coletividade humana, integrada numa sociedade civilizada 
(LIMA, 1972, p. 19).  

 

Desta perspectiva, o fato folclórico contrapõe-se à moda, à arte, à ciência ou 

às técnicas eruditas modernas, ainda que estas lhe possam dar origem. Suas 

características são: a espontaneidade, a coletividade como origem de sua motivação 

de existência, a ausência de influências das instituições estabelecidas, mas pode ser 

resultado de invenção ou difusão e, fundamentalmente, são fatos vividos e revividos, 

sempre reatualizados. Rossini (1972), portanto, descarta a ideia de considerar o fato 

folclórico como sobrevivência de um passado remoto; de acordo com o autor, julgá-lo 
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assim seria etnocentrismo ou preconceito do observador. Rebate outras críticas ao 

afirmar, por exemplo, que folclore não é apenas tradição, pois esta é uma 

característica de toda existência cultural; que o anonimato não é uma atribuição do 

folclore, na medida em que sempre haveria um autor perdido ou esquecido na história; 

e que não apenas o que é transmitido oralmente seria folclórico, já que também são 

considerados integrantes do universo do folclore a literatura de cordel; as receitas de 

cozinha, como doces e bebidas; os pasquins de papel de embrulho; os entrechos de 

congadas e de cavalhadas anotados em cadernos. Ainda considera que os fatos 

folclóricos podem ter origem erudita, como as poesias de Castro Alves que viraram 

modinhas. 

De certa forma, Rossini busca a proximidade com outras ciências ao descrever 

o que constitui o método folclórico. Ele utiliza como estrutura metodológica o que 

chama de outros olhares: geográfico, sociológico, psicológico, histórico, funcional e 

da aculturação. Além de coletar ou registrar fenômenos folclóricos, haveria a 

necessidade de analisá-los sob as perspectivas acima de forma conjunta, dando 

cientificidade ao estudo. O autor detalha o uso desses métodos no trabalho do 

folclorista; por exemplo, o olhar histórico permitiria 

 

[...] verificar os fatos folclóricos de hoje nas suas relações com os do 
passado, esclarecendo sobre as modificações que eles sofreram 
através do tempo, juntamente com as coletividades em que 
subsistiram e o que neles existe de comum, o que é só possível após 
intensa pesquisa de campo, documentária e bibliográfica (LIMA, 1972, 
p. 65). 
 

Para Rossini (1972), o ponto de partida de toda investigação deve ser a 

localização geográfica dos fenômenos, citando como primeiro trabalho realizado no 

Brasil com esse método o inventário sobre tabus alimentares da Sociedade de 

Etnografia e Folclore (SEF), ligada ao Departamento de Cultura de São Paulo, em 

1937. Ainda segundo Rossini, os aspectos sociológicos referem-se à localização dos 

fenômenos nas classes sociais em que acontecem e, vinculados ao olhar psicológico, 

poderiam justificar a ocorrência desses fenômenos, tal como fez Artur Ramos em sua 

publicação O folclore negro no Brasil. 

A análise folclórica de Rossini (1972) é completada com a perspectiva 

funcionalista, baseada em trabalhos de Malinowski. Desse modo, o folclorista precisa 

analisar qual a função desempenhada pelo fenômeno folclórico no grupo social ao 
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qual pertence, e para tanto deve responder qual a função atual, qual era a anterior e 

qual interpretação os que a praticam lhe dão. O pesquisador deve considerar sempre 

que a função pode se alterar ao longo do tempo e os fatores de aculturação, ou seja, 

os diferentes contatos entre os grupos, indivíduos e povos com suas culturas. 

Cumpridas essas etapas, o pesquisador terá condições de estabelecer, se for o caso, 

áreas culturais de ocorrências folclóricas, tal como afirmar, por exemplo, que a região 

Bragantina é considerada a área cultural das congadas em São Paulo, sem esquecer 

que o fenômeno pode ocorrer também em outras áreas. 

Para Rossini, a principal finalidade dos estudos folclóricos é sua aplicabilidade 

na educação e na produção artística, chamadas por ele de aproveitamento. O 

aproveitamento é significativo, pois é entendido como uma forma de uso estratégico 

para a educação formal e para a criação estética erudita. Após exemplificar as 

possibilidades de uso na educação formal, Rossini lista artistas que aproveitaram o 

folclore em suas criações – o que difere de Mário de Andrade (criador também citado 

por Rossini), que, ao longo de seus estudos, terminou por concluir pela ocorrência de 

uma influência mútua na criação tanto no universo erudito quanto no popular. No que 

diz respeito à educação, o papel do educador é fundamental, pois pode estimular a 

pesquisa individual dos alunos em seu próprio meio familiar e de convívio. Desde que 

tenha cuidado nas pesquisas, o professor pode valorizá-lo em diferentes disciplinas, 

promover brinquedos, como jogos, papagaio, pião, amarelinha, etc. Sempre se deve 

considerar que, em todo lugar, existe folclore e fugir da simplificação ou do uso fácil 

da produção popular comercial. Nessa configuração, o autor leva em conta duas 

possibilidades de procedência da cultura: uma originária do ensino direto de 

organizações como escola, igreja, imprensa, e outra como resultado da vivência em 

sociedade e que nasce da experiência da troca entre os homens, respectivamente 

cultura erudita e cultura espontânea. Da ação das duas culturas surgem as culturas 

de consumo: chamadas por Rossini de pseudocultura popular (ou popularesca 

remetendo a Mário de Andrade) e cultura de massa. O autor faz a ressalva de que as 

sociedades sem escrita só possuiriam o que chama de cultura espontânea (LIMA, 

1972). 

O olhar de Rossini sobre o uso do folclore se assemelha ao que Certeau (2005) 

identifica como “leituras eruditas de temas populares”, como, por exemplo, em sua 

publicação A ciência do folclore, sobre o uso do folclore nacional nas obras de artistas 
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eruditos de diferentes áreas, tais como: Villa Lobos na música, Guimarães Rosa e 

Mário de Andrade na literatura, Tarsila Amaral na pintura, entre outros (LIMA, 1972). 

Rossini estabeleceu orientações gerais sobre os trabalhos de pesquisa que 

podem servir como diretrizes para a organização de arquivos e museus folclóricos. O 

autor tem em conta duas divisões no universo da vida em sociedade que possibilitam 

a classificação de fenômenos ou fatos: a cultura material (objetos ou artefatos) e a 

cultura imaterial (inerente ao comportamento do homem), sempre considerando que 

a primeira só existe em função da segunda (LIMA, 1972). Internamente os dois grupos 

são classificados em subgrupos; na cultura material estão os subgrupos objetos de 

habitação, utensílios, indumentária, armas, alimentação, caça, pesca, artesanato, 

entre outros; e na cultura imaterial, as festas, música, costumes, dança, jogos, 

manifestações identificadas como cultura intangível. Esse princípio classificatório 

norteou os estudos e orientações metodológicas de Rossini Tavares de Lima e, 

consequentemente, tornou-se a diretriz para a constituição e a organização do acervo 

do Museu do Folclore criado por ele. 

Como dito anteriormente, Rossini criou em 1960 a Associação Brasileira de 

Folclore, pessoa jurídica para gerir o Museu. Em 1971, o folclorista cria a Escola do 

Folclore, com curso de especialização ministrado por ele e por Julieta de Andrade. Os 

recursos advindos do curso garantiriam a manutenção do Museu e da Associação, 

além de constituir fonte para ampliação do acervo museológico, a partir dos trabalhos 

realizados pelos alunos. As monografias de finalização do curso da Escola do Folclore 

e os objetos decorrentes de seus levantamentos de campo foram incorporados ao 

acervo do Museu do Folclore.  

Para um objeto integrar o Museu deveria representar expressões do folclore da 

época, pois para Rossini a instituição não contaria a história do folclore, mas sim 

apresentaria a atualidade das manifestações dentro de seus complexos culturais 

espontâneos29. Na composição que caracterizaria os complexos foram estabelecidos 

possíveis eixos temáticos para pesquisa e orientação na Escola do Folclore, tais como 

Linguagem, Usos e Costumes, Superstições e Crendices, Literatura, entre outros. 

                                                           
29 Rossini trabalha com a noção de cultura como um conjunto de manifestações “do sentir, 

pensar, agir e reagir do homem de uma sociedade” e que a apreensão cultural se daria tanto por 
instituições formais, como a escola, igreja, imprensa, etc. quanto por ações informais, na vivência entre 
os homens coletiva e espontaneamente. Portanto, para Rossini é objeto de pesquisa e análise do 
folclorista o estudo dos complexos culturais espontâneos (LIMA, 1978). 
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Esta classificação temática facilitava a identificação dos objetos e registros a serem 

coletados.  

O estudante da Escola de Folclore deveria, a partir da metodologia adotada no 

curso (na qual diferentes perspectivas eram consideradas, tais como sociológica, 

geográfica, histórica comparativa, funcionalista e de aculturação) ter como principal 

enfoque o cotidiano. Após aprender a diferenciar o que entendia como a cultura 

erudita, a de massa e a espontânea, o aluno de folclore era solicitado a observar a si 

próprio e aos que o cercavam, detectando os fatos folclóricos. A seguir, deveria 

observar, num período específico (férias, viagem, etc.) e nos grupos e pessoas que 

tivera contato, o que havia de folclore, a fim de elaborar o que Rossini denominava de 

“Relatório do folclore do dia a dia”. Muitos relatórios transformaram-se em tese de 

conclusão de curso (LIMA, 1978). A ideia era a de uma escola livre, como fora 

inicialmente a Escola Livre de Sociologia e Política, onde o aluno interessado em se 

especializar como pesquisador do folclore brasileiro se matriculava. Segundo Dalva 

Bolognini, após a apresentação do relatório do dia a dia, o aluno passava a ser 

considerado um pesquisador e poderia, a partir de então, integrar um grupo seleto que 

se reunia rotineiramente para discussões sobre a temática (BOLOGNINI, 2015).  

Quando se trata do folclore em São Paulo, boa parte dos estudos refere-se ao 

projeto dos folcloristas e/ou sua disputa com o universo acadêmico das Ciências 

Sociais.  Focalizar a forma como foi constituída a coleção do Museu do Folclore 

possibilita não apenas sua recolocação no universo museológico para atender 

princípios básicos de salvaguarda, mas tratar o campo de estudo paulista de folclore 

sob outra perspectiva: a do conhecimento constituído a partir de seus registros, 

documentos e objetos, sob a luz de sua própria história. 

O acervo do Museu do Folclore é formado, portanto, basicamente em três 

etapas: primeiro, pelas ações dos alunos do Conservatório Dramático e Musical; em 

seguida, pelas aquisições realizadas para a Exposição Interamericana de Artes e 

Técnicas Populares em comemoração ao IV Centenário de São Paulo; e, finalmente, 

pelos resultados dos trabalhos dos alunos da Escola de Folclore fundada no museu. 

O acervo atualmente é composto por uma biblioteca em torno de 4.000 livros, um 

arquivo documental no qual constam essencialmente as monografias dos alunos da 

Escola do Folclore e sua documentação histórico-administrativa; cerca de 5.000 

objetos (distribuídos pelas classificações temáticas da escola); além de fotografias; 

filmes; discos; revistas. 
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Desde a sua constituição formal, após dos festejos do IV Centenário, a 

instituição consolidou-se como um espaço expositivo. Todos os objetos formavam 

uma exposição permanente sobre a cultura material. A partir da criação da Escola de 

Folclore, a disposição dos objetos obedecia uma ordem estabelecida por Rossini num 

esquema de complexos culturais espontâneos, acompanhando a orientação do curso 

(1978, p. 39), definidos por temas como: casa de moradia e casa de trabalho; 

acessórios caseiros; indumentária; transporte; religião; superstições, crendices; 

festas; instrumentos musicais.  

Em sua obra A Ciência do Folclore (1978), Rossini apresenta algumas 

características da expografia do Museu. No que podemos chamar de módulo da Casa 

de moradia e casa de trabalho, o autor explica que as casas construídas na exposição 

possuem dimensões normais e foram construídas com as técnicas originais, tal como 

o pau-a-pique. Tem o modelo da casa do vaqueiro cearense, com cobertura de sapé 

no tipo costela, que corresponde a duas águas e extensa cumeeira (p. 39). Os demais 

módulos, ou conjuntos temáticos, são descritos por Rossini a partir de listagens de 

objetos e suas origens.  

Avicultura 
O museu tem uma coleção de gaiolas de taquara ou bambu, 
procedentes principalmente do litoral de São Paulo. As formas são as 
mais diversas, havendo até as que se parecem a igrejinhas. Há 
também o jacá de frangos, no qual as aves são levadas e 
apresentadas à venda no mercado ou feira de Minas Gerais e 
Pernambuco (garajau) e ninho de galinha botar ovo, do Estado do Rio 
de Janeiro. 
(...) 
Transporte 
Entre os meios de transporte, o Museu possui, em exposição, dois 
carros-de-bois, um de Sorocaba e outro do Estado do Espírito Santo. 
Longe do que se poderá imaginar o carro-de-bois é muito utilizado nos 
serviços rurais do país, podendo ser encontrado em diversas regiões 
e, portanto, é uma expressão folclórica atual. No setor dos transportes 
marítimos e fluviais, há uma jangada procedente do Ceará, com todos 
os seus pertences; dois batelões ou catraias, impulsionadas com 
varejões e remos, originários de Ubatuba e Ilhabela, S.P., e uma canoa 
de mar, vela e remos de Santa Catarina. Ultimamente, a Escola de 
Folclore adquiriu para o Museu uma carretela, carro-de-bois de rodas 
raiadas, em Itobi, SP e a balsa chamada macaco, do Rio Paranaíba, 
PI (LIMA, 1978, p. 41). 

 
 Os objetos são expostos por suas funcionalidades temáticas, terminam por 

serem destituídos dos contextos de origem, e de demais relações culturais, políticas 

e históricas que possam desencadear diferentes interpretações ou leituras numa 

apresentação museológica. Um exemplo que podemos destacar da lista de peças de 
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transporte elencadas por Rossini, está a jangada do Ceará. A embarcação fora 

utilizada por pescadores vindos de Fortaleza, numa viagem de cerca de 71 dias, com 

intuito de conquistarem melhores condições de trabalho. Recebidos pelo governador 

de São Paulo, que segundo o jornalista Saulo Gomes, e por conta da divulgação na 

imprensa da época, providenciou uma embarcação adequada aos trabalhadores30. A 

jangada foi então incorporada ao acervo do Museu do Folclore, com essas 

informações verifica-se que a peça descrita como “uma jangada procedente do Ceará” 

é mais do que um exemplar de meio de transporte, ela tem nome, “Menino Deus”, e 

história. Pertenceu aos pescadores Luís Carlos de Sousa (Mestre Garoupa), José de 

Lima, João Rodrigues da Costa, Manuel Bezerra Lima (Mané do Téo) e Manuel 

Antônio de Lima (Mané da Januária). Estes homens empreenderam uma das várias 

viagens arriscadas de jangada para reivindicar melhores condições de vida (CEARÁ, 

2015). 

A ação na Comissão Paulista de Folclore, a projeção da única escola de folclore 

no Brasil onde reunia interessados no tema de diferentes origens e formação, aliado 

à existência do museu como espaço privilegiado de divulgação, fazia de Rossini 

Tavares de Lima um dos principais e influentes nomes dos estudos folclóricos até o 

início da década de 1970.  O vínculo entre a Comissão de Folclore, o Museu e a 

Escola, com o apoio do poder público, garantiu os trabalhos de pesquisa e de 

ampliação do acervo. O Governo do Estado de São Paulo, criou em 1971, uma 

Comissão de Folclore presidida por Rossini, junto ao Conselho Estadual de Cultura, 

esta comissão realizou levantamentos em todo o Estado, “exposições-feiras de arte e 

artesanato, festivais das manifestações folclóricas de teatro e de dança e coletou 

informações e peças em outras regiões brasileiras” (LIMA, 1978, p. 80). A 

impossibilidade de pesquisa nos documentos administrativos do acervo do Museu do 

Folclore Rossini Tavares de Lima, limita a leitura a respeito da organização dos 

objetos e documentos relativos às pesquisas realizadas, inclusive das práticas 

                                                           
30 Estas informações foram prestadas por Saulo Gomes, em 2011 no período em que a autora 

respondeu pelo acervo do Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima, integrado ao Pavilhão das 
Culturas Brasileiras. O jornalista relatou, ter participado da viagem no trecho do Rio de Janeiro até 
Santos, com duração de 07 dias em fevereiro de 1968. Segundo Gomes, muitas viagens foram 
realizadas por pescadores da região do norte e nordeste do Brasil com intuito de obterem atenção do 
governo quanto às suas condições de trabalho. 
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museológicas adotadas31. No entanto, segundo Dalva Bolognini, assim como muitos 

museus, no fim da década de 1970 e meados de 1980, o museu expunha tudo, o que 

chegasse Rossini ia acrescentando.  

A despeito das discussões com acadêmicos das Ciências Sociais, Rossini 

dirigiu o Museu e a Escola de Folclore no espaço da OCA, um dos edifícios do Parque 

Ibirapuera projetados por Oscar Niemeyer, cedido pela prefeitura da cidade de São 

Paulo até sua morte em 1987. A partir de então, alguns de seus ex-alunos assumiram 

a gestão da associação e a administração do museu. A manutenção dos trabalhos foi 

uma tarefa difícil, pois o declínio dos estudos folclóricos e do poder político de seus 

representantes levaram o Museu do Folclore e sua Escola a uma situação de 

fragilidade econômica e administrativa. 

Como demonstra Maria Celeste Mira (2014, p. 61), apesar do declínio do 

movimento e das dificuldades enfrentadas pelos folcloristas, eles continuaram. Após 

o auge no período de 1947 a 1964, os encontros e congressos são retomados com 

certa regularidade apenas depois do ano de 2000. A autora identifica, a partir de 

meados de 1980, elementos “formadores e transformadores de uma nova onda de 

cultura popular”. Sua pesquisa delimita as transformações e os traços que 

permaneceram, destacando características constituídas no período folclorista. Com 

foco na cidade de São Paulo, Mira registra a importância do folclorismo paulista no 

atual interesse e constituição de diferentes grupos de cultura popular. 

 

O folclorismo paulista é, portanto, um dado fundamental para 
compreender a presença da cultura popular tradicional na cidade de 
São Paulo. Além de Toninho Macedo, discípulo de Rossini Tavares de 
Lima, os escritos dos folcloristas, apesar da recusa do termo folclore, 
também serviram de fonte de pesquisa para grupos importantes na 
capital paulistana, como a Associação Cultural Cachuera! (MIRA, 
2014, p. 68) 
 

A recente valorização dos estudos dos folcloristas permite reconhecer sua 

utilidade enquanto fonte produzida. E, no que diz respeito às coleções constituídas 

                                                           

31 O terceiro capítulo abordará a atual situação do acervo do Museu demonstrando as dificuldades atuais 

para sua extroversão. Uma pesquisa de registro oral que envolva os ex-alunos e colaboradores do Museu Rossini 

Tavares de Lima, ainda está por ser feita. Por diferentes razões, principalmente o curto tempo, a presente pesquisa 

não pode realizar entrevistas que seriam enriquecedoras e ilustrariam os trabalhos coordenados por Rossini. 

Dentre os nomes que podem alimentar estudos futuros estão: Niomar Pereira de Souza, Neide Gomes, Dirce 

Bottallo, Antônio Macedo, além de Dalva Bolognini, entrevistada pela autora. 
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pelos folcloristas, pode-se adotar a análise de Lélia Coelho Frota quando demonstra 

a qualidade dos trabalhos realizados em museus como o do Homem do Nordeste, da 

Casa do Pontal, o Afro-Brasil e o Théo Brandão. 

 

As expressões materiais da cultura popular, focalizadas através de 
objetos-documentos que signifiquem a visão de mundo e as formas de 
viver e relacionar-se de brasileiros pertencentes às mais diversas 
áreas geoculturais, passaram a ser nesses museus consideradas 
como testemunhos do que continua vivo e se transformando lá fora, 
no contexto sociocultural onde homens, mulheres e crianças lhes dão 
significado. O foco passou do objeto para o sujeito, iluminando a 
pessoa humana, produtora de cultura, relacionada a todos os aspectos 
da vida em sociedade (FROTA, 2005, p. 23). 

 

Em outras palavras: mesmo que o foco esteja pontualmente no objeto ou na 

manifestação, esses registros carregam significados para os sujeitos que os 

produziram, é o objeto em sua dimensão intangível. Dessa forma, o olhar sobre a 

coleção é que deve ser distinto. Ao se analisar o material que constitui o acervo do 

antigo Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, pode-se afirmar a existência de 

um potencial campo de estudos e pesquisas, considerando além dos estudos 

realizados pelos alunos da Escola do Folclore e de suas imensuráveis interpretações. 

As coleções constituídas a partir dos projetos de Mário de Andrade e Rossini 

Tavares de Lima exprimem a maneira de pensar desses intelectuais, o contexto no 

qual estão inseridos, e ainda suas concepções ideológicas e políticas. As instituições 

de guarda são, portanto, herdeiras desses diferentes (e, por vezes, concomitantes) 

olhares sobre a produção cultural humana e a forma de abordá-la. Por essas razões, 

tanto a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas quanto a do Museu de Folclore 

Rossini Tavares de Lima são vistas a partir do status intelectual adquirido por seus 

mentores.  

O período conhecido como Movimento Folclórico Brasileiro traduz-se por uma 

significativa mobilização sobre o tema, por meio da realização de congressos, 

viabilizados institucionalmente pela Comissão Nacional do Folclore. Vilhena sugere, 

apesar da intensa visibilidade e discussões, certa responsabilidade desse movimento 

pela desvalorização do lugar ocupado pelo tema na vida intelectual brasileira, 

especificamente no mundo acadêmico. Sendo relegado ao plano de uma disciplina 

menor, impregnado com a ideia de colecionismo, sem o rigor metodológico inerente a 

qualquer ciência, o estudo do folclore se aproximaria mais de reflexões amadorísticas 

ou de um idealismo romântico sobre a produção cultural do povo. Essa 
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corresponsabilidade por parte dos folcloristas estaria parcialmente explicada por eles 

terem escolhido o caminho das ações institucionais e políticas públicas de proteção e 

preservação da cultura popular brasileira, considerada ameaçada pela modernização 

(VILHENA, 1997b). Nesse sentido também se explicaria a manutenção das atividades 

do Museu e da Escola do Folclore, na medida em que a aproximação dos 

pesquisadores com os agentes da cultura popular era uma ação prática e integrante 

do cotidiano das populações locais, por meio de festas, encontros e feiras. A atual 

recusa, mesmo que inconsciente, do uso do termo folclore por criadores, agentes ou 

estudiosos, resulta, de certa maneira, da marginalização sofrida pelos estudos de 

folclore por parte da academia brasileira. 
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Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares 

 

Dessa maneira, a pouco e pouco, surgiu o 

Museu de Artes e Técnicas Populares 

(Folclore), que pertence à Associação 

Brasileira de Folclore, reestruturado com 

diretiva geográfica, desde 1961, no primeiro 

andar do Pavilhão de História ou melhor 

dizendo, no Palácio “Governador Garcez”, 

do Parque Ibirapuera. Sua existência deve-

se aos seguintes fatores: 1º - rico acervo 

proveniente de doações, empréstimos e 

coletas da Comissão Paulista de Folclore, 

entidade mantenedora; 2º - apoio 

incondicional da Prefeitura Municipal de São 

Paulo, que através de convênio assinado 

com a Associação Brasileira de Folclore lhe dá o local, iluminação, guardas e funcionário administrativo; 3º - 

convênio da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, do Ministério de Educação, que lhe tem possibilitado 

ajuda financeira para a exposição do material, aquisição de novas peças, construção de dependências no segundo 

andar do edifício, instalação e organização da Biblioteca, que recebeu o nome de Joaquim Ribeiro, um dos mais 

eminentes estudiosos do folclore do Brasil, autor de Folclore Brasileiro e Folclore dos Bandeirantes. Na sua direção 

encontra-se o autor, que é também presidente da Associação Brasileira de Folclore, proprietária do acervo (LIMA, 

1972, p. 99) 

32 

  

                                                           
32 Imagens da Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares. Marquise do Parque Ibirapuera 

– 1954. Coleção Rossini Tavares de Lima - Museu da Cidade de São Paulo. Sem menção de autoria. 
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1.4. Lina Bo Bardi: “perigosas posições da cultura popular periférica” 

 

Para finalizar o primeiro capítulo será analisada a contribuição de outro olhar: 

o de Lina Bo Bardi. Como Mário de Andrade, Bardi é citada como artista militante em 

prol da divulgação do poder criador do homem brasileiro, não como estudiosa, mas 

como arquiteta e curadora. As exposições de Lina propunham uma reflexão sobre a 

cultura e o saber popular no campo da arte, questionando a fronteira estabelecida 

entre o saber popular e o saber erudito. Além da valorização do saber e da criação 

popular, Lina colocava essa produção num ambiente reservado hierarquicamente às 

artes clássicas, ou belas artes. Isso explica por que foi emblemática a exposição A 

mão do povo brasileiro, realizada no Museu de Arte de São Paulo (Masp), em 1969. 

De certa forma, Lina questionava o próprio conceito de arte, na medida em que, 

para ela, a criação com estética elaborada não estava reservada apenas aos que 

supostamente tiveram a formação intelectual ou pertencente às classes econômica e 

socialmente privilegiadas. Ou seja, o homem rude, ignorante, ingênuo, pobre seria 

capaz de produzir o belo, a arte com a mesma qualidade de um artista 

internacionalmente reconhecido e, portanto, dividir o mesmo espaço museológico. 

Lina Bo Bardi trazia em suas reflexões a proposta da criação popular como uma 

solução econômica para a desigualdade existente em várias regiões do país, 

especialmente do homem do Nordeste, no qual identificava um estágio do processo 

de pré-industrialização. Envolvida num contexto político de reconstrução pós-

Segunda Guerra e de ações de formação política e de movimentos sociais no Brasil, 

como a União Nacional de Estudantes (UNE), os Centros Populares de Cultura (CPC), 

Lina acreditava na construção coletiva e, para tanto, elaborou projetos arquitetônicos 

voltados ao convívio de todos e em propostas de articulação do saber formal e popular 

como, por exemplo, uma escola de design e artesanato. Suas proposições buscaram 

qualificar a cultura popular como um valor também na esfera econômica. 

Diferente das ações desenvolvidas pelos idealizadores das coleções da Missão 

de Pesquisas Folclóricas e do Museu do Folclore, Lina Bo Bardi também teve papel 

importante no processo de reconhecimento da produção da cultura popular brasileira. 

Concentrando-se na exposição da produção popular e não na coleta para guarda e 

proteção preservacionista, Lina propôs um envolvimento não como pesquisador, mas 

como partícipe do cotidiano, a fim de compreender o próprio homem brasileiro que, 

destituído do acesso a recursos para suas necessidades mais elementares, deu 
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margem a uma criação estética aliada à utilidade vital. Segundo Lina, a elaboração de 

objeto de arte popular estaria longe do que se poderia chamar de “arte pela arte”, pois 

estaria muito próxima das necessidades do dia a dia, em um processo de não 

alienação (BARDI, 1994).  

Como Mário de Andrade, Lina Bo Bardi via no homem do Nordeste a essência 

do homem brasileiro, região para a qual dedicou parte de seu trabalho e pesquisa de 

design. Assim como Rossini Tavares de Lima, ela falava em aproveitamento da cultura 

popular, deslocando, no entanto, o sujeito que deve usufruir. A cultura popular deveria 

servir como instrumento libertador da condição de miséria e atraso do próprio homem 

que a produz. A arquiteta Lina acreditava inicialmente na possibilidade de 

emancipação do estado de miséria em que se encontrava o homem artista popular, 

por isso foi tão incisiva na forma de tratamento dada àquela produção rechaçando 

veementemente o termo folclore. 

 
[...] precisamos desmistificar imediatamente qualquer romantismo a 
respeito da arte popular, precisamos libertar de toda mitologia 
paternalista, precisamos ver com frieza crítica e objetividade histórica, 
dentro do quadro da cultura brasileira, qual o lugar que à arte popular 
compete, qual a sua verdadeira significação, qual o seu 
aproveitamento fora dos esquemas “românticos” do perigoso folclore 
popular (BARDI, 1994, p. 25). 
 

Concomitantemente ao trabalho de Rossini Tavares de Lima, Lina Bo Bardi 

além da discussão sobre a cultura popular brasileira, se preocupou com o papel social 

dos intelectuais, em especial daqueles voltados à arquitetura. Lina partiu de uma 

indignação frente à desigualdade social e econômica do povo brasileiro e o 

deslumbramento da elite local em relação ao universo europeu com desprezo pela 

produção popular de seu país, ou um paternalismo populista que perpetuava as 

relações de poder e as precárias condições de vida da população mais pobre.  

Nos anos 1950 e 1960, Lina elaborou propostas que via como saída emancipar 

a produção do povo para estágios que permitissem obter um avanço da capacidade 

técnica e um diálogo entre os que detinham um saber formal e àqueles que, de modo 

geral, executavam manualmente o trabalho. Ela tratava especificamente do 

artesanato, entendido como uma etapa do processo de industrialização das 

sociedades. Suas proposições vinham no sentido de contribuir para que o estágio 

fosse desenvolvido e superado de acordo com a realidade local. 
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O arquiteto que projeta um edifício não convive com o pedreiro, o 
carpinteiro ou o ferreiro. O desenhista de objetos domésticos, com a 
ceramista, o vidraceiro. O desenhista de móveis, com o marceneiro. 
Cada um por conta própria. O desenhista técnico tem complexo de 
inferioridade pela ausência de competência prática. O operário 
executor é aviltado pela falta de satisfação ética do próprio trabalho. O 
assunto central poderia ser colocado na base da colheita imediata de 
todo o material artesanal antigo e moderno existente em cada país, na 
criação de um grande museu vivo, um museu que poderia se chamar 
de Arte e Arte Industrial, e que constituísse a raiz da cultura histórico-
popular do país.  
Esse museu deveria ser completado por uma escola de arte industrial 
(arte no sentido de ofício, além de arte) que permitisse o contato entre 
técnicos desenhistas e executores. Que expressasse, no sentido 
moderno, aquilo que foi o artesanato, preparando novas levas não 
para futuras utopias, mas para a realidade que existe e que todos 
conhecem: o arquiteto de prancha que desconhece a realidade da 
obra, o operário que não sabe ler uma planta, o desenhista de móveis 
que projeta uma cadeira de madeira com as características do ferro, o 
tipógrafo que compõe mecanicamente sem conhecer as leis 
elementares da composição tipográfica e assim por diante. Os 
primeiros, fora da realidade e dentro da teoria. Os outros, 
amargurados pelo trabalho mecânico de soldar uma peça, apertar uma 
porca, sem conhecer o fim do próprio trabalho (BARDI, 1958, p. 1).  

 

Observa-se que Lina (1958, p.1) propunha a ideia de mapeamento, colheita e 

registro da produção artesanal com intuito de localizar “a raiz da cultura histórico-

popular do país”. Sua ação estava pautada por um projeto de emancipação e 

formação das massas populares característico dos movimentos sociais do período 

que antecedeu ao golpe militar de 1964. Lina foi responsável por projetos 

arquitetônicos e exposições emblemáticas sobre cultura popular, como Bahia (1959), 

Nordeste (1963), A mão do povo brasileiro (1969) e Design no Brasil: história e 

realidade (1982).  

Em seus textos, Lina Bo Bardi demonstrou ver em parte da elite brasileira (que 

refletia em alguns de seus artistas e intelectuais) uma espécie de ranço do complexo 

de inferioridade que levava ao desejo de embelezar o popular, de transformar a 

produção da cultura popular em algo palatável ao gosto do dito mundo civilizado 

europeu. Tinha como meta estimular a reflexão sobre a etapa do desenvolvimento do 

mundo capitalista no Brasil e propiciar a apropriação da cadeia produtiva por parte 

dos produtores populares (artesãos), viabilizando sua emancipação. Desse modo, 

seria possível voltar-se para a transformação pelo conhecimento e para a negação 

extrema da utilização do popular como forma nacionalista de controle social – 

sintetizada, no olhar de Lina, no termo folclore. 
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Está fora de causa o folclore, que serve aos turistas e às “Senhoras” 
que acreditam na beneficência. Folclore é uma palavra que precisa ser 
eliminada, é uma classificação em “categorias”, própria da Grande 
Cultura central, para eliminar, colocando no “devido lugar”, incômodas 
e perigosas posições da cultura popular periférica (BARDI, 1994, p. 
20, grifos da autora). 

 

O trabalho de Lina Bo Bardi entre as décadas de 1950 a 1970 contrapõe-se às 

ações do mesmo período de folcloristas como Rossini Tavares de Lima; sua 

concepção tenta localizar os produtores da cultura popular no universo político e social 

da época e criar condições para que possam se constituir economicamente a partir de 

seu próprio trabalho criativo. Vendo-os como cidadãos de direito, que devem ser 

instruídos para adquirir consciência de sua condição e possibilidades de ação, Lina 

tentou aproximá-los dos profissionais de formação tradicional, especificamente os 

arquitetos e designers, transformando-os em protagonistas em pé de igualdade. 

Idealiza uma escola de design que permitiria a construção conjunta entre artesãos e 

arquitetos. 

Diante de seu projeto de intervenção no modo de produção do homem das 

camadas populares a fim de viabilizar sua emancipação econômica, justifica-se a 

recusa, por parte de Lina Bo Bardi, em usar a palavra folclore tendo em vista a 

conotação negativa associada à ideia de manifestação ultrapassada e sem sentido 

para a atualidade ou mesmo à ideia de uso para perpetuar uma superioridade estética 

e cultural de parcela da sociedade sobre outra.  

 
O que está, portanto, em causa, não são ideologias nem opções, mas 
as relações que um objeto e os métodos científicos mantêm com a 
sociedade que os permite. E se os procedimentos científicos não são 
inocentes, se seus objetivos dependem de uma organização política, 
o próprio discurso da ciência deve admitir uma função que lhe é 
concedida por uma sociedade: ocultar o que ele pretende mostrar. Isso 
quer dizer que um aperfeiçoamento dos métodos ou uma inversão das 
convicções não mudará o que uma operação científica faz da cultura 
popular. É preciso uma ação política (CERTEAU, 2005, p. 58). 

 

Em concordância com Certeau no que diz respeito à necessidade de ação 

política, convém ampliá-la para a responsabilidade do Estado frente aos sujeitos 

envolvidos e suas instituições. Pode-se afirmar que a escolha pelo uso de um termo 

em detrimento de outro é também uma ação política, assim como a identificação entre 

um intelectual e outro e o que se faz em seu nome.  
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Tem-se nas exposições de Lina Bo Bardi e na sua discussão sobre design a 

tentativa de concretizar soluções às questões explicitadas por alguns intelectuais, 

como Florestan Fernandes, quanto à relação da criação popular frente à realidade de 

um país capitalista. Sem necessariamente tecer teorias, ela vislumbra no 

conhecimento da produção artesanal de objetos utilitários, um potencial de 

desenvolvimento econômico e social, num sentido civilizatório. Sua ideia de diálogo 

entre o saber formal, acadêmico e o informal não pressupõe uma hierarquia.  

Nos anos entre 1950 e 1970 ocorre a institucionalização do ensino de design 

em nível superior no Brasil e Lina Bo Bardi inaugura a temática nos museus de arte 

com suas exposições. Milene Cara identifica mais de 100 exposições realizadas no 

Museu de Arte de São Paulo – MASP com alguma aproximação do tema. Uma 

constante no trabalho de Lina é a sua preocupação educacional, desde a proposta de 

escola de design até as exposições intituladas como didáticas, com especial olhar 

para a produção do objeto de uso cotidiano, artesanal ou industrial, como elemento 

de arte. Segundo Cara, a singularidade contida na visão de Lina está em compreender 

arte como uma junção entre técnica, estética e história. Neste sentido, insere a criação 

popular no campo tradicional do saber e da produção artística, “na medida em que 

ambos refletem conhecimentos de técnicas e materiais próprios de uma cultura num 

espaço e tempo específicos.” (CARA, 2013, p. 42).  

O histórico de programação do Museu de Arte de São Paulo possui eventos, 

alguns promovidos e outros absorvidos pelo casal Bardi, com a cultura popular 

brasileira na pauta, onde o que chamamos recorte curatorial não é o mesmo dos 

folcloristas. Não o saber do povo, mas a criação estética. Exemplo foi a mostra Arte 

Popular Pernambucana, inaugurada em janeiro de 1949, que trouxe trabalhos de 

Mestre Vitalino, em destaque desde sua primeira exibição no Rio de Janeiro na mostra 

sobre cerâmica popular pernambucana organizada pelo artista plástico Augusto 

Rodrigues em 1947. Esta exposição foi patrocinada pela Comissão Nacional de 

Folclore, ligada naquele momento ao Instituto de Educação, Ciência e Cultura. Ou 

ainda as exposições: Nós e o Antigo, Bahia no Ibirapuera para a V Bienal de São 

Paulo. Há na produção e nas declarações de Lina Bo Bardi, a escolha por conhecer o 

país que adotou, após o período violento da segunda guerra, e uma tomada de 

posição a fim de contribuir para o desenvolvimento humano, a arquitetura para servir 

ao convívio, como um dever. O Brasil era um campo inexplorado e ignorado por sua 

elite, classe com que ela convivia com Pietro Maria Bardi, além do encantamento da 
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arquitetura brasileira moderna com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A criação humana 

a favor da sobrevivência é foco de interesse de Lina, muito distante da ideia de arte 

pela arte, e um local propício para a criatividade. 

 

Nada sabíamos a respeito do Brasil quando estávamos na Europa. O 
que nos empolgou, a nós da geração da resistência, foi a grande 
arrancada da arquitetura brasileira: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, os 
Roberto e todos os outros. O Ministério da Educação e Saúde 
guardava o Brasil como uma sentinela, com seus jardins, suas caixas 
d’água azuis, uma saudação fraternal para quem chegava de navio. 
Atrás, a revolução de Lúcio Costa na Escola de belas Artes no Rio, a 
escola pública de Anísio Teixeira e as correntes profundas que 
procuravam irrigar o país.  
 
Me senti num país inimaginável, onde não havia classe média, mas 
somente duas grandes aristocracias: a das terras, do café, da cana e 
o povo. (BARDI, 1993).  
 

Com Pietro e Lina, o MASP inovara não apenas como o primeiro museu de arte 

para o público geral, com objetivo claro na formação em arte com cursos e outros 

eventos, e uma característica própria, o vínculo com o crescente parque industrial 

brasileiro, Além da busca por uma linguagem própria a fim de dar personalidade à 

produção industrial com uma identidade nacional. O museu investiu na reflexão 

brasileira no campo do design, da moda ao objeto utilitário e gráfico, tomando como 

fonte de inspiração a paisagem nacional (CARA, 2013). As iniciativas são as mais 

diversas, com mostras financiadas por empresas apoiadas num sentimento nacional 

construído pelos modernistas e, sobretudo, desenvolvimentista. A aposta na moda 

brasileira sintetiza a ideia de um espaço museológico com missão clara e sem pudor 

de propor uma participação real no campo que lhe é de interesse e de quem 

representa. A empresa Casa Anglo-Brasileira patrocinou a instalação de uma oficina 

de costura no museu e um desfile a partir de criações inspiradas no povo, a segunda 

classe social identificada por Lina. Os modelos foram posteriormente comercializados 

nas Casas Mappin da empresa. Os títulos são, no mínimo, interessantes: Abacate 

para a praia, Macumba para passeios ao campo e Favela para noites quentes (CARA, 

2013). 

 
O Museu, com sua iniciativa, de alguma forma, antecipa décadas 
antes, a apropriação da paisagem brasileira como estratégia 
fundamental na concepção de objetos, que tornam hoje designers, que 
utilizam este recurso, como Fernando e Humberto Campana, de 
relevância internacional. Basta lembrar que a cadeira “Favela” é um 
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dos grandes ícones da produção dos designers e coincidentemente 
um dos trajes apresentados também se chamava “Favela” (CARA, 
2013, p. 90, grifo da autora). 

 

Em sua pesquisa, Cara transcreve artigo da época de João da Costa Dória 

incitando a indústria brasileira a investir na aposta do Museu sobre uma moda 

essencialmente brasileira. 

As cartas estão conosco e o coringa também. Temos a chave que 
expande o mercado internacional para os nossos tecidos. Aí está a 
paisagem brasileira, no que tem de peculiar, de original, arte tropical, 
o homem tropical, costumes tropicais... Coisas nossas, características 
nossas. Convoquemos o intelectual e o artista a participar desse 
movimento de renovações da indústria. Chamemos Portinari, Caribé, 
Graciano, Di Cavalcanti, José Valadares, Odorico Tavares, Gilberto 
Freyre, Mário Cravo, Jean Manzon, Francisco Albuquerque para 
darem palpites sobre a Moda Brasileira, os padrões e estampas que 
os nossos tecidos possam apresentar no sentido da criação do estilo 
tropical. E lancemos ao mundo, ao som de frevo e ritmos do pandeiro, 
em desfiles, recepções, crônicas, anúncios e figurinos – a Moda 
Tropical Brasileira. Façamos do Brasil o paraíso de modelos tropicais. 
Este lugar está vago no reino da arte de vestir. Nem Roma, nem Paris, 
nem Hollywood. É um lugar reservado para nós. Vivemos nos trópicos 
há mais de 400 anos. Podemos ser doutores em moda tropical, em 
moda brasileira. Então em cada metro de tecido exportado 
imprimiremos criações exclusivamente nossas, que o estrangeiro 
acolherá maravilhado, pois nesses tecidos vai encontrar ideias, cores 
e formas. 
A propaganda do IV Centenário de São Paulo reclama iniciativas como 
esta. Reúnam-se em mesa redonda, Jafet, Bardi, Ermírio de Morais, 
Matarazzo Sobrinho, Devisate, Camargo e decidam auxiliar a iniciativa 
do Museu de Arte. E mandem seus manequins, por esse mundo afora, 
a desfilar pelas grandes capitais mostrando arte e o bom gosto dos 
tecelões e costureiros do Brasil e, com eles, o sabor tropical de nossa 
paisagem, a estilização moderna de nossa indumentária, os traços 
marcantes de nossa cultura, no corpo sinuoso e moreno dos nossos 
modelos vivos. Para acompanhá-los, bastará um representante da 
Indústria de Fiação e Tecelagem, de caderno e lápis na mão, para 
assentar pedidos (DORIA, 2013). 
 

A possibilidade de interferência se apresentava como real para Lina Bo Bardi, 

com a crença de poder provocar um olhar para um desenvolvimento social mais justo. 

Assim ela se coloca, provoca e acusa, matéria prima: objetos reutilizados, 

reconstruídos, buscando acordar, assim foi a mostra Bahia no Ibirapuera, 1957, que 

com uma expografia33 mais antropológica, tentou despertar a elite paulista para as 

                                                           

33 Espaço expositivo forrado por folhas secas, imagens de Pierre Verger, indumentárias, objetos entre 

outros desenhava o universo cultural da Bahia, não apenas um recorte do que poderia ser identificado como 

simplesmente arte. 



81 
 

questões sociais e culturais da região nordeste, como se lhe dissesse: há um dever a 

cumprir.  

A convivência sem conflitos entre popular e erudito baliza o pensamento de 

Lina Bo Bardi; não há fronteira, tudo é arte e faz parte de um mesmo percurso. A ideia 

era identificar na produção popular uma etapa primeira, anterior ao artesanato e à 

industrialização e à preocupação ante a modernização instantânea, provocada pelo 

contato com sociedades desenvolvidas estrangeiras. Nesse sentido, via uma urgência 

num mapeamento para conhecer e utilizar a força criadora do povo, em estado pré-

artesanal. É recorrente a temática nas produções de Lina Bo Bardi: a exposição 

inaugural na sede do MASP na Avenida Paulista em 1969, em prédio também 

projetado por ela, A Mão do Povo Brasileiro, é paradigmática das discussões sobre 

arte popular. Curiosamente, inaugurada em plena ditadura militar a mostra foi saudada 

nos jornais paulistanos como uma importante contribuição às ciências humanas para 

o estudo da arte do povo brasileiro e sua localização no contexto sócio cultural, 

identificando sua função e origem.  

Ainda no período da ditadura militar, Lina foi protagonista de uma situação 

inusitada. A convite de Juracy Magalhães, governador da Bahia, em 1959, ela 

organiza um Museu de Arte Moderna e permanece na cidade de Salvador. Em 1963 

produz a exposição Nordeste Brasileiro e em 1965, a convite do Itamarati a mostra é 

levada para a Galeria de Arte de Roma, na Itália. No entanto, na véspera da abertura, 

a Embaixada Brasileira recebe ordem para o cancelamento e desmontagem imediata 

da exposição. Bruno Zevi denuncia no jornal L’Expresso, de Roma, matéria traduzida 

como ordem superior: “tudo deve ser desmontado em silêncio, reembalado e 

devolvido ao Brasil.” Nem as atividades culturais previstas foram realizadas, tamanho 

o terror que tomou conta do corpo diplomata. (ZEVI, 1965, p. 257).  

O significado das ações de Lina Bo Bardi ultrapassa o sentido da organização 

estética de exposições, provoca reflexões e debates sobre a realidade brasileira. O 

mesmo espaço que estimula uma produção industrial para desenvolvimento do 

empresariado paulista, provoca-o para olhar os problemas sociais. A possibilidade é 

ver nele uma saída à tradicional exploração da elite brasileira, representada, aos olhos 

da arquiteta Lina, ainda pelos fazendeiros do café e do açúcar. 

 
A esta altura Lina Bo encontra os economistas e sociólogos que 
trabalhavam no planejamento regional, e por meio deles conhece os 
jovens que se ocupam da luta contra o analfabetismo, que logo se 
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encaminha no sentido da redenção social das massas camponesas. 
O salto se define: a arte moderna, passa-se à arte popular, da cultura 
importada à documentação de produtos autóctones até então 
ignorados e ocultados. A exposição em Roma destinava-se revelar à 
Europa este mundo proibido. 
O nordeste brasileiro, seco e agreste, habitado por homens 
escravizados numa condição semifeudal, transformou-se nos últimos 
anos, por força dos movimentos de libertação reunidos nas Ligas 
Camponesas, em símbolo do País. Sua história tem a força trágica da 
miséria camponesa. Sua produção figurativa é pré-artesanal, mas 
possui uma dignidade estética que é reconhecer e valorizar no brusco 
salto entre uma cultura quase de tradição oral e a era industrial. 
Objetos de uso, afastados do folclore; objetos, mais que obras de arte, 
executados com latas de lubrificantes americanos, madeira, palha, 
refugos, páginas de revistas velhas, retalhos de pano que chegam às 
carradas do sul em velhos caminhões. Deste material são feitos os 
utensílios domésticos, os ex-votos, os brinquedos, as colchas de 
retalhos, as carrancas, cabeças policrômicas de animais fixadas na 
proa dos grandes saveiros do rio São Francisco. São objetos 
desconcertantes, que também podem ser tomados por pop-art, como 
recentemente ocorreu em Paris. Trata-se, entretanto, justamente do 
oposto da pop-art: porque nunca são gestos de integração, mais ou 
menos passiva, de uma cultura economicamente avançada, e sim 
esforços desesperados de uma sociedade condenada à morte que 
denuncia a sua existência intolerável. Os economistas, os arquitetos, 
os jovens progressistas estão convencidos de que o estudo destes 
documentos servirá de estímulo a um processo de formação cultural 
radicado na trágica realidade do País. O barroco jesuíta, mais tarde a 
missão francesa que instituiu a Escola de Belas Artes e, finalmente, 
os fachadistas italianos que no século passado aplicavam fachadas de 
bolo de noiva às construções dos mestres de obra bloquearam esta 
formação. É necessário recomeçar pelo princípio, partir de onde a arte 
funde-se com a antropologia e grita ou reprime a sua indignação. 
(ZEVI, 1965, p. 258). 

 

A mostra A Mão do Povo Brasileiro, montada no MASP em 1969, juntou mais 

de 2000 objetos coletados por colaboração de colecionadores particulares, 

antiquários, museus e do casal Bardi. Foram expostos instrumentos de trabalho, 

mobiliário, colchas de retalho, rendas, brinquedos, ex-votos, carrancas, mamulengos, 

literatura de cordel, objetos reinventados como lamparinas de lâmpadas queimadas, 

que transmitiam significados onde o uso comunitário era mais forte que o individual. 

A partir dos anos de 1960 e 1970, com significativa carga política, o termo 

“folclore” é deixado de lado ou substituído por cultura popular, cultura tradicional. 

Assim como Mário de Andrade, Lina Bo Bardi é vista como exemplo para valorização 

da cultura brasileira e justificativa para o não uso do termo folclore, como vemos no 

discurso de Gilberto Gil, ao tomar posse como ministro da cultura: 
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Do mesmo modo, ninguém aqui vai me ouvir pronunciar a palavra 
"folclore". Os vínculos entre o conceito erudito de "folclore" e a 
discriminação cultural são mais do que estreitos. São íntimos. 
"Folclore" é tudo aquilo que não se enquadrando, por sua antigüidade, 
no panorama da cultura de massa é produzido por gente inculta, por 
"primitivos contemporâneos", como uma espécie de enclave 
simbólico, historicamente atrasado, no mundo atual. Os ensinamentos 
de Lina Bo Bardi me preveniram definitivamente contra essa 
armadilha. Não existe "folclore" o que existe é cultura (GIL, 2003).  

 

Há na atuação de Lina Bo Bardi uma intenção político social, uma concepção 

de arte não apartada da realidade, o que a aproxima de muitos estudiosos, 

movimentos sociais e culturais, distanciando-se da prática dos folcloristas, que 

representava, de certa forma, apenas um olhar humanizado para o povo. 
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A Mão do Povo Brasileiro 

Exposição que inaugurou a nova sede do Museu de Arte de São Paulo – MASP.34 

 

 

Arte popular, é o que mais longe 

está daquilo que se costuma Arte 

pela Arte. 

Arte popular, neste sentido, é o 

que mais perto está da 

necessidade de cada dia, NÃO 

ALIENAÇÃO, possibilidade em 

todos os sentidos. 

Mas esta não alienação artística 

coexiste com a mais baixa 

condição econômica, com a mais 

miserável das condições 

humanas. Assim, não é a apologia 

da arte popular que cumpre fazer 

se esta arte, para sobreviver, 

necessita da conservação do 

statu-quo, nem tampouco a 

consolação através da arte em 

lugar da solução técnica e do 

planejamento econômico. 

Precisamos desmistificar 

imediatamente qualquer 

romantismo a respeito da arte 

popular, precisamos nos libertar 

de toda mitologia paternalista, 

precisamos ver, com frieza crítica e objetividade histórica, dentro do quadro da cultura 

brasileira, qual o lugar que à arte popular compete, qual sua verdadeira significação, 

qual o seu aproveitamento fora dos esquemas “românticos” do perigoso folclore 

popular. (BARDI, 1994, p.25) 

 

  

                                                           

34 Imagem: Exposição A Mão do Povo Brasileiro, MASP, 1969. Acervo: Instituto Moreira Salles. Fotógrafo 

Hans Gunter Flieg. 
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CAPÍTULO 2– MUSEOLOGIA E FUNÇÃO SOCIAL DOS MUSEUS 

 

2.1 Sobre coleções e museus 

 

À primeira vista pode parecer sem relevância a importância dada ao que 

chamamos de mediação em museus, pois é praticamente impossível hoje 

imaginarmos a criação de uma instituição sem a presença de seu setor educativo ou 

de ação cultural. No entanto, esse tema não esteve sempre em pauta. O caráter 

pedagógico dos museus é tomado como objetivo central das instituições no fim da 

década de 1950. Nos anos 1930, a cidade de São Paulo contava apenas com o Museu 

Paulista, cujo perfil histórico somente foi delineado a partir de 1919, sob a direção de 

Afonso Taunay, seguido pelo de Sérgio Buarque de Holanda; e com a Pinacoteca do 

Estado, fundada em 1905, mas enfrentando períodos de fechamento e reabertura. A 

exceção eram os museus vinculados às instituições de pesquisa, com acesso restrito, 

como o do Instituto Biológico aberto em 1930. Guarnieri (2010) ressalta como 

novidade, na época, a criação de um Museu do Folclore junto à Discoteca Pública 

Municipal, no qual a coleção era composta principalmente pelos resultados das 

pesquisas do Departamento de Cultura, com destaque para a Missão de Pesquisas 

Folclóricas de 1938. 

A incorporação de um objeto a um museu passa por procedimentos de escolha 

que definem sua importância; os critérios podem ser os mais variados e vão 

representar sempre um recorte daqueles que participam da seleção em um 

determinado momento histórico. Isso significa também que, de tempos em tempos, 

estabelecem-se conflitos sobre a constituição e manutenção de uma coleção. Partindo 

desse pressuposto, é possível compreender a valorização de certos conjuntos em 

detrimento de outros. As coleções tratadas nesta pesquisa simbolizam claramente o 

movimento de destaque ou desprezo que sofrem alguns conjuntos, em função do 

lugar ocupado por seus idealizadores ou dos princípios que nortearam sua formação.  

Segundo Pomian (1984) os objetos, quando escolhidos para integrar uma 

coleção, adquirem outra função que os distancia de seus usos originários e os dota 

de um valor simbólico, e este, por sua vez, aproxima-os de outra utilidade, seja como 



86 
 

testemunho de um momento histórico, científico ou cultural, ressignificando até seu 

valor de mercado. 

Os objetos protegidos, mantidos fora do circuito de atividades econômicas, 

desempenham o papel de intermediários entre o visível e o invisível, o que só se 

concretiza quando eles são expostos ao olhar. Nessa condição encontram-se os 

objetos sagrados e as relíquias religiosas, os despojos ou troféus de guerra e os 

tesouros principescos; todos formadores das primeiras coleções do homem. Ao longo 

da história ocidental, outros elementos foram determinantes na atribuição de 

significado às peças colecionadas, desde os artefatos que adquirem status de 

testemunho material da história quando relacionados aos textos antigos, aos objetos 

trazidos por viajantes representando a curiosidade pelo desconhecido, até as obras 

artísticas e os instrumentos científicos que traduzem o poder de criação e 

conhecimento humanos (POMIAN, 1984).   

O invisível é, portanto, compreendido como o que está longe: seja no sentido 

de espaço, de tempo ou metafórico, estabelecendo um contato com diferentes 

dimensões, seja do sagrado, do passado histórico, do futuro incerto, de mundos 

longínquos e ou desconhecidos. Objetos que, dotados de um significado, são 

destituídos de seu valor utilitário, tornam-se semióforos e representam o invisível. 

Quanto maior o sentido atribuído a um objeto, menor o interesse por sua utilidade, 

mas, paradoxalmente, maior será seu valor de troca (POMIAN, 1984). 

 
[...] Este mecanismo faz apenas com que se procurem sempre novos; 
sendo uma ou outra categoria de objetos privilegiada pela evolução 
dos conhecimentos históricos e científicos e também pelos 
pressupostos ideológicos. É neste contexto que se formam novas 
disciplinas que elaboram as técnicas de uma investigação destinada a 
descobrir novos objetos e que constroem, para este fim, as teorias que 
permitem classificá-los, datá-los, e tirar deles informações de toda a 
espécie: a arqueologia com os seus múltiplos ramos, a paleontologia, 
a história de arte, a etnografia (POMIAN, 1984, p. 81). 
 

Segundo Pomian (1984), após a Idade Média – período no qual os acervos 

pertenciam à igreja e aos tesouros reais – é possível detectar quatro categorias de 

coleções: as criadas pelos estudiosos da Antiguidade; as de curiosidades, resultantes 

dos estudos e interesses pelo outro distante e desconhecido; as das obras de arte; e 

as dos instrumentos científicos. A constituição de coleções está sempre associada ao 

desejo do conhecimento ou à apreensão de um universo distante ou carregado de 

sentido para aqueles que as organizam, e que, não por acaso, pertencem aos grupos 
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economicamente dominantes. O que viabilizou a criação de instituições públicas para 

guarda e exibição de coleções, antes reservadas a seus proprietários e a alguns 

eleitos, foi o aparecimento de estratos sociais intermediários. Estes, sem recursos 

econômicos acessavam pelos estudos, informações artísticas e intelectuais, 

tornando-se espectadores virtuais que demandavam a entrada e consulta às 

coleções, de arte, científicas ou literárias. Assim, as primeiras bibliotecas e museus 

surgiram ligados às instituições de ensino, como a Universidade de Oxford, na 

Inglaterra. 

Suscintamente podemos assinalar momentos essenciais e determinantes para 

a historiografia dos Museus35. No século III a.C. a criação do Museu de Alexandria é 

considerada por muitos estudiosos o cerne da universidade. Ele integrava um 

complexo composto por biblioteca, arquivo e museu para a convivência da 

intelectualidade. O acervo aqui pode ser entendido como um ambicioso conjunto de 

documentos que viabilizavam a pesquisa, o convívio e a discussão de filósofos e 

estudiosos da época, cujas proposições detinham importância política e cultural no 

período de sua existência.  

O Renascimento, entre os fins do século XIV e início do século XVII, foi o 

período de alteração significativa nos parâmetros para construção do conhecimento 

até então adotados, onde a racionalidade passa a ocupar o lugar dos dogmas 

dominantes no período da Idade Média. A ideia de “museu” ganha consistência e 

concretude, assim como acontecem os primeiros passos para delimitação do que 

viria a se compreender como acervo museológico, no que diz respeito à ideia de 

seleção e representatividade dos objetos, documentos ou obras de arte. Segundo 

Guarnieri há também a organização dos museus em dois campos, ou seja, os de 

arte e os de ciência. Como conceito quase estruturante e cultivado, o humanismo 

dava as justificativas para a racionalização e centralização do homem e a 

revalorização da investigação científica e da arte, recuperando os fundamentos da 

Antiguidade, momento de criação de Galerias de Arte (GUARNIERI, 2010) 

Nos períodos do Iluminismo e do Romantismo, recupera-se e consagra-se o 

termo “museu”, além de se delinear a perspectiva de um espaço aberto à visitação 

geral. O palácio do atual Museu do Louvre, onde os salões de arte eram promovidos, 

conta em 1749 com galeria pública. A constituição de museu parte inicialmente da 

                                                           
35 Momentos considerados relevantes por Waldisa Rússio Camargo Guarnieri, excluindo o 

Museion grego entendendo-o com significado semântico (GUARNIERI, 2010).  
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ideia de enciclopedismo e de universalismo, até chegar, sob a atmosfera do 

Romantismo, ao interesse pelo exótico e pelo culto ao passado. Guarnieri destaca 

neste período a coleta de objetos arqueológicos, contendo os primeiros indícios da 

preocupação de preservação dos objetos não artísticos. Surgem os museus 

históricos e arqueológicos, com ênfase na construção da imagem de nação.  

 
É, sem dúvida, após a grande revolução romântica que surgem os 
museus de caráter nacional e regional e, aos poucos, pari passu com 
eles, a ideia dos museus comunitários e especializados (incluindo 
nestes as coleções arqueológicas e antropológicas).  
São instalados, então, com essa inspiração, inúmeros museus 
europeus e, principalmente, norte-americanos, as casas de homens 
ilustres transformadas em museus etc. 
As principais características desses museus são as seguintes: 

a. constituem um acervo nacional, mesmo quando se trata 
de museus ecléticos; 

b. constituem recintos abertos ao público; 
c. o ecletismo de alguns museus não pretende atingir o 

universalismo; 
d. a seletividade da coleção é mais importante do que a sua 

simples expressão numérica (GUARNIERI, 2010, pág. 
49,grifo da autora).  

 

Excetuando os museus de arte, até fins do século XIX, os demais estavam 

praticamente a serviço das ciências naturais, portanto, sua principal razão de 

existência era a intensa atividade de coleta, para constituição de coleções que 

permitissem aos cientistas a classificação e ordenação do mundo, sua compreensão 

a partir da comparação analítica 

Manuelina Maria Duarte Cândido cita a avaliação de Peter Van Mensch sobre 

duas grandes revoluções ocorridas no mundo dos museus, como essenciais ao 

pensamento museológico contemporâneo.  

A primeira, no final do século XIX, trouxe, entre outros elementos, a 
organização profissional, os códigos de ética e notáveis 
transformações nas exposições, p. ex., com a primazia da quantidade 
dando lugar à oportunização do diálogo do público com os objetos 
expostos. A segunda, nos anos 70, foi chamada New Museology, 
quando a base da organização das instituições museológicas passou 
das coleções para as funções, além da introdução de um novo aparato 
conceitual, do qual destaca o museu integrado. Esta chamada Nova 
Museologia é hoje compreendida mais como um movimento renovador 
que como outra Museologia, e já tem, no mínimo, 30 anos (CÂNDIDO, 
2003). 
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Essas mudanças ocorridas internamente nos museus, contribuíram para a 

construção e autonomia da Museologia enquanto um saber específico a serviço da 

salvaguarda da memória, do patrimônio cultural, histórico e natural da humanidade. 

Alterações que vão desde a reestruturação de diretrizes organizacionais, ética e, 

inclusive, posicionamento político-social de seus profissionais, até chegar à inserção 

do museu no universo do mercado cultural e do turismo, com a proliferação de museus 

temáticos.  

 

2.2. Museu do Homem 

 

No período em que ocorreu o que, segundo Cândido (2003), Mensch chama de 

“primeira revolução museal”, no sentido da organização institucional, do espaço aberto 

para diálogo com o público e da preocupação didática, encontramos o trabalho de 

George Henri Rivière. Sua atuação pode tanto simbolizar a consolidação da mudança 

ocorrida nos museus no fim do século XIX, como apontar para as transformações 

provocadas a partir dos anos de 1970, momento da segunda revolução no mundo dos 

museus.  

Projetos desenvolvidos por Paul Rivet e Georges Henri Rivière durante a 

reformulação do Museu de Etnografia do Trocadero, de Paris e em seguida sua 

transformação no Museu do Homem, contribuíram para que a Museologia adquirisse 

nova dimensão. Antes vista como apenas uma técnica de execução de exposições, a 

Museologia passou a constituir um universo de conhecimento no qual, além da 

conservação e documentação, ganhariam destaque as ações de pesquisa e de 

difusão, com ênfase no trabalho de mediação do saber científico e no interesse do 

público em geral. Desta forma, aproximamos os dois temas centrais objetos desta 

pesquisa: cultura popular ou tradicional e museus. A consolidação do caráter científico 

da Museologia está, portanto, vinculada também aos primeiros passos do 

estabelecimento de disciplinas como a Etnologia, a Etnografia e a própria 

Antropologia, pois os trabalhos de Paul Rivet e George Henri Rivière, referem-se 

também às coleções etnográficas ou de culturas tradicionais ou populares. 

O Museu Etnográfico do Trocadero de Paris, criado em 1878 e ligado ao Museu 

de História Natural, foi espaço para guarda das coleções resultantes de gabinetes de 

curiosidades, pesquisas arqueológicas e missões científicas às colônias francesas. 
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Na virada do século XIX para o XX, o Museu do Trocadero inicia sua transformação e 

atualização com Paul Rivet, novo diretor e seu assistente Georges Henri Rivière. 

Quando os dois iniciam seu trabalho, em 1928, cinquenta anos após sua criação, o 

museu passava por um período ruim, sem público, ignorado pela universidade e por 

outras instituições museais. Nascido para abrigar coleções dos diferentes continentes 

dispersadas por Paris, a ideia predominante era a de conservar objetos, de origem 

europeia ou não, na medida que representassem fenômenos do passado, formas de 

sociedades tradicionais em vias de desaparição, referências do passado. As coleções 

estatais eram oriundas da Biblioteca Imperial, do Museu da Marinha e do Museu de 

História Natural, conjuntos em constante crescimento devido às ofertas permanentes 

de correspondentes estrangeiros em ações da França colonial (NOËL,1987). 

Teoricamente, a museografia estava associada às discussões da época, como as 

teorias evolucionistas de Darwin, vitrines com objetos demonstrando cada etapa deste 

processo. Sob a coordenação de Rivet e Rivière, inicia-se uma nova fase, vinculando-

o novamente ao Museu de História Natural, por sua vez ligado ao Ministério da 

Educação, tirando-o do seu isolamento e viabilizando recursos financeiros. Mas o 

principal feito da nova direção é conseguir situar a instituição no centro do debate de 

teorias científicas e museológicas, criando mais precisamente uma etnomuseologia, 

a fim de provocar uma nova leitura dos objetos expostos, tanto no que diz respeito 

aos significados socioeconômico, cultural quanto estético. Exemplo claro, como uma 

das primeiras ações, foi a exposição de uma cabeça da Ilha de Páscoa medindo cerca 

de dois metros logo no hall de entrada do museu, causando impacto no público e 

matérias jornalísticas, demonstrando o poder de “provocação midiática” de Rivière. 

O projeto apresentado por Georges Henri Rivière em 1929 para a reformulação 

do Museu de Etnografia do Trocadero previa que todos os objetos deveriam ser 

inventariados e armazenados para pesquisas posteriores e exposições. Sob o olhar 

de Rivière as coleções são organizadas, classificadas, catalogadas e selecionadas 

para, de um lado, permitir a pesquisa mais aprofundada e por outro, a partir de uma 

seleção mais objetiva, servir como síntese de um processo educativo e formativo ao 

público geral, através da exposição. As exposições deveriam ser divididas em duas 

partes: uma voltada para o público geral, com objetos selecionados, raros e 

característicos, e outra para especialistas em que os demais objetos estariam 

separados, convertidos numa reserva para pesquisas.  As salas abertas ao público 
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estariam organizadas geograficamente por continentes, depois por tribos e em 

seguida por materiais, tudo completado com mapas, etiquetas e fotografias e 

ambientado por iluminação própria. A localização espacial atribuída à seção científica 

estaria em um local privilegiado, com cuidado especial para a biblioteca, inaugurada 

em 1931 seguindo o modelo da biblioteca do Congresso de Washington. Também 

incluiu em seu projeto o que atualmente chamamos de política de acervo, cujo objetivo 

era dar visibilidade e cobrir lacunas das coleções, através de relações estabelecidas 

com outros museus, colecionadores, instituições francesas e estrangeiras, além de 

divulgação do museu por meio de campanhas publicitárias (GORGUS, 2003). 

Durante os trabalhos desenvolvidos no Museu do Trocadero, Paul Rivet e 

Georges Henri Rivière definiram o papel do museu etnográfico como um ponto de 

encontro entre a teoria científica e a prática: em primeiro lugar, como campo de 

pesquisa para as universidades e, em segundo, como instrumento de educação 

popular sobre as diferentes civilizações do mundo, no caso os grupos colonizados. 

Enquanto Rivet dedicava-se às questões científicas, Rivière voltava-se aos problemas 

museológicos e organizacionais; ele estruturou o museu com uma biblioteca, um 

arquivo fotográfico, uma fonoteca e um laboratório de restauro, organizou as coleções 

em departamentos científicos de acordo com as origens dos objetos e dedicou 

especial atenção à catalogação36. Nesse período, Rivière elaborou a ideia de museu-

laboratório, transportando tal concepção para seu projeto posterior dos museus de 

artes e tradições populares (GORGUS, 2003).  

Rivière apresentava novas técnicas museográficas, baseadas no princípio da 

abstração e em conceitos emprestados da Etnologia. O objeto musealizado torna-se 

um documento, um testemunho de uma civilização, como tal ele deve ser 

contextualizado por meio de uma reconstituição com fotos, mapas e notas 

explicativas. Outro princípio das exposições do Museu do Trocadero era garantir uma 

perfeita visibilidade de todos os objetos. Segundo Gorgus (2003), talvez date destes 

anos de experimentação museográfica de Rivière a ideia tão difundida de pendurar os 

objetos por fios de náilon, criando a sensação de flutuar no ar e possibilitando maior 

visibilidade. Assim como as obras de artes são divididas entre aquelas que vão para 

a exposição aberta ao público e aquelas destinadas ao estudo científico, o museu 

                                                           
36 O trabalho dos departamentos e uma estreita colaboração com o Instituto de Etnologia da 

Universidade de Paris, criado por Paul Rivet, Lucien Lévy-Bruhl e Marcel Mauss, serviram de base para 
as atividades museais e consolidavam uma legitimação científica (GORGUS, 2003).  
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etnográfico elege determinadas peças para serem expostas como obras de arte. Este 

olhar e trabalho museológico e museográfico de George Henri Rivière, é como saltar 

do gabinete de curiosidades para um museu de arte moderna. A vitrine com 

pouquíssimos ou apenas um objeto, possibilita vê-lo integralmente ao andar em torno 

da vitrine, suspenso por um fio. Ao tomarmos conhecimento das propostas de Rivière, 

localizamos em nossa memória visual diferentes exposições que demonstram como 

as mudanças introduzidas por ele se transformaram em procedimento expográfico 

clássico. A aura do objeto é garantida pela iluminação adequada, que se torna também 

elemento fundamental para qualquer exposição atual. 

O trabalho conjunto de Rivière e Rivet no Museu de Etnografia do Trocadero 

traduziu as reflexões sobre a vida moderna. As vitrines superlotadas, com excesso 

temático que cansavam e repeliam o grande público, são substituídas pela seleção de 

poucos objetos, onde era possível a concentração sobre o sentido de cada peça. A 

partir da construção de uma cena, da disposição dos objetos que se relacionavam e 

contavam de maneira didática, o observador faria a sua interpretação ao verificar o 

que e como um objeto se relacionava ao outro. Criava-se a expografia no museu 

etnográfico, para uma representação do conceito de cultura num sentido alargado e 

exibição dos resultados e das concepções desenvolvidas no Instituto de Etnologia na 

Universidade de Paris – onde entre 1925 e 1926, Marcel Mauss, Paul Rivet e Lucien 

Lévy-Bruhl iniciaram o ensino da Etnologia como disciplina universitária ao fundarem 

o Instituto (GORGUS, 2003, p.40).  

Segundo Gorgus, as transformações mais significativas ocorreram em 1932, 

quando Rivière contou com uma crescente equipe de jovens cientistas, cujos 

trabalhos estavam baseados nas discussões etnológicas desencadeadas pelo 

Instituto de Etnologia da Universidade de Paris. Muitos estudantes dos cursos, 

especialmente o de Marcel Mauss, trabalharam também no museu e desenvolveram 

suas pesquisas, publicadas posteriormente. O próprio Rivière cursou a disciplina de 

Mauss por cerca de quatro anos, o que lhe garantiu permanentes reflexões para a 

condução dos trabalhos na instituição (GORGUS, 2003). 

Em 1935 o Museu de Etnografia do Trocadero conquistou uma situação muito 

diversa do início da reestruturação. Com recursos financeiros consideráveis foi 

possível dotar o prédio de infraestrutura inexistente anteriormente como iluminação, 
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telefone, trancas de segurança, escritórios e ambientes de trabalho. As salas 

expositivas com novas vitrines foram divididas em ambientes para a América, a Ásia, 

a Oceania, a África negra, África branca, Europa e Madagascar, espaço para os povos 

árticos e para a pré-história, além de uma sala para exposições temporárias. Destaque 

também foi a criação de um departamento de Etnomusicologia sob a direção de André 

Schaeffner. Muitos objetos foram agregados, vindos de colecionadores, antiquários e, 

principalmente, resultados de expedições à África. Nada menos que cento e cinquenta 

mil peças estavam catalogadas em detalhe, representando cerca de um quinto das 

coleções. Na instituição foram instalados, além da biblioteca, arquivos fotográfico e 

fonográfico e laboratório de restauro. As coleções classificadas pelos continentes 

tinham seus setores de trabalho específicos e uma relação científica direta com o 

Instituto de Etnologia (GORGUS, 2003).  

Rivet e Rivière tinham claro o papel de cada um na construção do museu; 

enquanto o primeiro focava nas questões científicas, o segundo se responsabilizou 

pelos trabalhos organizacionais e museológicos. O Museu Etnográfico, enquanto um 

ponto de encontro entre a teoria científica e a prática e a serviço de toda a população, 

deveria cumprir quatro funções básicas: a) exercer um papel científico a partir da 

pesquisa em suas coleções e suporte para as universidades; b) ter um papel na 

educação popular, com exposições de objetos especialmente selecionados, 

abordando aspectos geográficos, sociológicos ou técnicos; c) contribuir para a criação 

e inovação artística, os objetos como fonte de inspiração; d) desempenhar o papel de 

difusor da cultura dos povos colonizados, servindo como importante fonte documental 

sobre as populações a serem administradas. Neste caso, Gorgus observa a existência 

de um discurso implícito de defesa das nações oprimidas, sem, no entanto, propor 

alterações nas relações coloniais (GORGUS, 2003). 

As exposições comandadas por Rivière foram inovadoras para aquele 

momento, os objetos podendo ser observados com detalhes, na medida em que as 

vitrines de madeira foram substituídas por mobiliário de vidro e metal, iluminação 

artificial em substituição à da luz do dia focava cada peça realçando-a. O ambiente 

era construído a fim de possibilitar uma interpretação do público sobre o contexto, 

função e características estéticas dos objetos. Sonorização, exibição de filmes 

etnográficos, textos e mapas explicativos completavam a expografia. O museólogo 

troca a reconstituição de habitat por espaços limpos, claros, com objetos selecionados 
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e em destaque. Gorgus nos explica o quanto a museografia elaborada por Rivière 

estava em consonância com a concepção da disciplina de Etnologia do momento, em 

especial a de Marcel Mauss. Um objeto, ao entrar no museu, passa a ser um 

documento, um testemunho de uma sociedade, de uma civilização, portanto, uma 

peça etnográfica de um arquivo da humanidade. Assumindo o pressuposto que a 

apresentação em exposição de um objeto etnográfico nunca conseguiria reproduzir 

seu contexto original, deixa informações complementares por meio de mapas, textos, 

fotografias, filmes, com papel de alimentar a interpretação do observador a respeito 

do ambiente original, e garantindo ao objeto selecionado papel de protagonista. O 

princípio da abstração, utilizado também como recurso cênico, a fim de proporcionar 

uma aura de obra de arte que, por sua vez, poderia contribuir para a legitimação das 

peças expostas como objetos etnográficos. Esta opção aparentemente ambígua, pois 

o esforço de um etnógrafo é o de ignorar as qualidades puramente estéticas dos 

objetos, causou impacto e transformou o Museu Etnográfico do Trocadero numa 

instituição atrativa e didática. Exemplo está na exposição sobre o Saara que, de maio 

a outubro de 1934, recebeu um público de cerca de 90.000 pessoas (GORGUS, 2003).  

Dentre as coleções do museu havia um conjunto de objetos de origem 

europeia, as coleções da França provinham essencialmente das regiões da Auvérnia 

e da Bretanha, consideradas pelos folcloristas e colecionadores ricas em vestígios 

culturais perpetuados de forma intacta. Foram constituídas especialmente a partir de 

doações, a partir da solicitação e coordenação de Paul Sébillot, em grupos pré-

definidos: literatura oral; jogos e divertimentos; etnografia tradicional; linguística, 

considerando também lendas e costumes; artes populares; produção literária, 

relacionada à histórias e crenças populares. Em 1884 foi inaugurada uma sala 

consagrada a etnografia europeia, em especial francesa, com expografia da época, 

altas vitrines escuras abarrotadas de objetos, outras peças de menor valor fixadas em 

paredes vermelhas, bases com manequins de cera com indumentárias regionais, 

utilizando perucas e acessórios especialmente produzidos (NOËL, 1987).  

A exposição que apresentava essas coleções etnográficas francesas foi 

fechada, quando Paul Rivet assumiu a direção, propondo que deveriam tornar-se 

fundo para um futuro museu nacional do folclore. Nenhuma proposta para essas 

coleções foi aceita ou desenvolvida até 1937, quando se criou um departamento e um 

museu de Artes e Tradições Populares. Nesse período houve uma intensa e longa 
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discussão a respeito da concepção de um museu sobre a tradição francesa, por 

exemplo, o interesse em se fundar um museu nacional a céu aberto, como os 

existentes em Estocolmo, a fim, inclusive, de distanciar um espaço museológico da 

cultura francesa das culturas não europeias do museu etnográfico do Trocadero. O 

olhar de Rivière desloca-se para o interior de seu país e propõe uma instituição para 

guarda das raízes culturais francesas. Inspirado em reflexões sobre o estudo do outro 

cada vez mais próximo do europeu civilizado, passa a enxergar a humanidade como 

única, cujas diferenças entre os povos se dão por diferentes fatores e que o biológico 

tem predominância quase nula. Primeiro projeto foi o de fundar junto ao Museu do 

Homem, um departamento voltado à Etnologia francesa, considerando os debates da 

época em relação aos “valores sociais e estéticos dos objetos de cultura popular”, um 

museu de tradições populares. Surge o Museu Nacional de Artes e Tradições 

Populares – MNATP (ou simplesmente ATP) e Rivière passa a atuar mais 

especificamente nesse departamento, constituindo-se seu primeiro grande projeto de 

museu. (FOURNIER, 2006, pág. 4) 

A Sociedade de Folclore francesa agrupava naquele momento folcloristas e 

etnógrafos37, demonstrando o quanto era estreita a ligação entre os objetos de 

pesquisa, o popular da civilização europeia e o chamado primitivo estrangeiro. No 

entanto, na prática havia uma separação no tratamento científico, na qual o popular 

era preterido em favor do dito primitivo. Desta forma, mesmo com um tratamento 

museográfico de iguais princípios, o espaço deveria ser distinto para cada conjunto e 

caminhar para uma autonomia do campo de estudos sobre o folclore. A experiência 

de Rivière no museu etnográfico, sob princípios sociológicos, levou-o a diferenciar e 

romper com a tradição da pesquisa folclórica, no que diz respeito, basicamente, a 

considerar a função social dos objetos além do seu valor utilitário (GORGUS, 2003).   

 

2.3. Artes e Tradições Populares 

 

O momento de transformação do Museu de Etnografia do Trocadero em Museu 

do Homem é também o da separação e da autonomia do Departamento e Museu 

                                                           
37 A Sociedade de Folclore francesa resultou da junção, em 1932, da Sociedade de folclore 

francês e folclore colonial com a Sociedade de etnografia francesa (GORGUS, 2003). 
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Nacional de Artes e Tradições Populares em 1938, que ganhou força com as ações 

para a Exposição Universal de 1937 em Paris, sob a responsabilidade de Rivière.  

 
Coordenar e desenvolver o estudo científico do folclore; constituir uma 
documentação e coleções folclóricas; divulgar e ensinar; organizar o 
MNATP, fazer exposições; estudar as possibilidades de criação dos 
museus a céu aberto, favorecer o desenvolvimento dos museus locais, 
contribuir em geral para a manutenção e a renovação do folclore 
francês. (RIVIÈRE, 2003, p. 113, tradução livre nossa) 

 

Com esses objetivos do Museu Nacional de Artes e Tradições Populares 

Rivière intencionava cobrir todo o domínio de conteúdo da Etnologia da França, tais 

como, cultura material, tradições estritas e orais, grupos sociais coorporativos ou 

familiares. Assim como o Museu do Homem estava voltado para a cultura de povos 

não-europeus, o ATP voltava-se para a cultura tradicional francesa, com a mesma 

diretriz e estrutura: espaço para exposições e espaços para pesquisa, com biblioteca, 

arquivo fotográfico, sonoro, Office de documentation folklorique (ODF). 

Segundo Martine Segalen, o esforço por determinar fisicamente uma 

separação e dar autonomia, que mais tarde transformou-se em abandono, foi 

impulsionado pela exposição universal de 1937, a cargo de Rivière e sua equipe38. 

Neste evento seu trabalho museográfico foi considerado inovador, a imprensa saudou 

a exposição e em especial a casa rural da França, como um modelo didático de 

mostra, com museografia engenhosa, elegante. As reflexões provocadas pela 

exposição projetada por Rivière, suscitam uma discussão nova, a revisão do papel 

dos museus em relação à abertura para novos públicos. A Museologia, no que diz 

respeito aos seus procedimentos, surge como um conjunto de métodos que permite 

organizar os museus materialmente e ideologicamente a fim de dar-lhes o máximo de 

eficiência. Como tema de artigos está uma ciência nova, que agrega para reflexão 

questões sobre arquitetura, iluminação, higrometria, temperatura e comunicação 

visual dos museus (SEGALEN, 2005). 

Apesar do sucesso inicial, o cotidiano não seguiu com muito conforto, o espaço 

não se mostrou adequado para continuidade das pesquisas de documentação, com 

                                                           

38 Rivière conservador, André Varagnac, conservador adjunto e Agnés Humbert, assistente. (SEGALEN, 

2005)   
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problemas estruturais para as exposições e falta de recursos, numa hierarquia estatal 

onde os grandes museus de arte estavam no topo das prioridades. Posteriormente 

somou-se ainda a divergência externada entre Rivière e seu colaborador André 

Varagnac, pois o primeiro, apesar de apoiar-se nos conceitos de Paul Rivet na 

concepção do museu, mantinha certo vínculo com as ideias defendidas por folcloristas 

representantes da Federação Regional Francesa para revitalizar costumes locais. 

Bases tradicionais sobre folclore e cultura popular fundaram as atividades do ATP, 

com poucas iniciativas para tratar, por exemplo, da cultura urbana ou da cultura da 

classe trabalhadora, sugeridas por Varagnac (GORGUS, 2003). 

Com uma equipe exígua, Rivière procura manter relações com associações de 

folclore das mais diversas, constituindo uma vasta rede de contatos e 

correspondentes. Como estratégia para dar a seu projeto um caráter científico e 

garantir sua legitimidade, ele organiza em 1938, o Congresso Internacional de 

Folclore39, o que faz também acelerar a abertura de uma galeria expositiva, elaborada 

em 1937. Todo o esforço empreendido por Rivière, teve que ser redobrado para 

manter a instituição recém proposta, com a declaração de guerra contra a Alemanha 

em 1939 (SEGALEN, 2005). 

Demonstrando capacidade de adaptação à realidade política de cada 

momento, no período dos anos 1930 e 1940 Rivière amadurece seu olhar e seus 

procedimentos museológicos. Inicialmente utiliza o termo folclore como definição da 

disciplina e do domínio de pesquisa; segue, para tanto, o mesmo sentido dado por 

Thoms, quando da criação do termo, o de sabedoria do povo. Considerava-se, 

inclusive, como um pesquisador amador em busca de vestígios de tradições culturais. 

Compreendendo o folclore além da cultura material, valorizava a pesquisa empírica, 

na qual, a abordagem deveria ser cuidadosa e até lúdica, com uma aproximação 

pouco convencional. Em suas aulas tratava o folclore com três campos de domínio:  

a) civilização material; b) estrutura social, no sentido das festas e costumes e toda a 

mediação que integravam essas manifestações; c) literatura e tradição oral. 

Compreendia também haver folclore tanto no campo quanto na cidade, sendo que no 

                                                           

39 Como já registrado no primeiro capítulo, este foi o Congresso para o qual foi realizada a pesquisa 

coordenada por Dina Lévi-Strauss no Departamento de Cultura de São Paulo e apresentada em Paris por Nicanor 

Miranda.  
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primeiro a preservação ocorria com mais tranquilidade, enquanto que na segunda, a 

resistência das manifestações folclóricas estava sob constantes alterações ou 

ameaças de extinção, devido às constantes mudanças, próprias do contexto urbano 

moderno e industrial.  Verificamos uma alteração na forma como Rivière compreendia 

a pesquisa folclórica, caminhando rapidamente de uma proposição de abordagem 

mais solta e lúdica para um tratamento com rigor científico. Ainda segundo Gorgus, 

Rivière delimitava a disciplina praticamente como o estudo da cultura das classes 

populares, no sentido de cultura não oficial e especialmente rural, camponesa e sua 

metodologia de difícil classificação pois agregava procedimentos vindos tanto da 

Sociologia, da Etnologia sobre povos estrangeiros, quanto dos folcloristas tradicionais. 

(GORGUS, 2003).  

Ainda nos anos 1930, a imagem corrente dos folcloristas era de estudiosos 

provincianos, amadores sem rigor científico. Desta forma, a universidade sob a 

influência da escola de Durkheim, constituía-se como uma área avessa ao folclore. A 

busca pela institucionalização do folclore como campo científico, gerava disputa e 

hostilidade entre folcloristas e etnólogos ou etnógrafos. Para os primeiros, naquele 

momento representado por Pierre Saintyves40, os estudos folclóricos situavam-se no 

campo da cultura popular nas sociedades “civilizadas” e a Etnologia estaria voltada às 

culturas chamadas primitivas.  Tratava-se de constituir uma definição científica e uma 

metodologia de pesquisa e, assim como Arnold Van Gennep, Saintyves elaborou um 

manual, utilizado por Rivière na sua disciplina na Escola do Louvre, publicado em 

1935, que classificava o estudo em três categorias: vida material, vida espiritual e vida 

social. (GORGUS, 2003). Rivière julgava a divisão um tanto rígida, pois seria muito 

difícil encaixar alguns temas em uma única categoria. No entanto, valorizava a 

concepção de ser o folclore um domínio que conjugava diferentes áreas do 

conhecimento, tais como a Psicologia e a Sociologia. 41  

                                                           
40 Pseudônimo de Émile Nourry (1870-1935), folclorista francês, presidente da Société du 

folklore français e diretor da Revue du folklore français e da Revue Anthropokogique. 
41 Arnold Van Gennep, apesar do reconhecimento na Europa, fora ignorado na França e gerou 

um conflito com Rivière e Varagnac, pois rejeitara o projeto do ATP, considerava incorreta a seleção 
de alguns objetos num museu para representar uma civilização. Mas como foi pioneiro na elaboração 
de uma metodologia do trabalho do folclorista, sua contribuição era incontestável e também foi 
considerado como o pai do folclore francês (GORGUS, 2003). Segundo Vilhena, Van Gennep, situa-se 
num lugar a parte, pois não “autonomiza inteiramente o campo do folclore, preferindo, ao contrário, 
situá-lo nos domínios mais amplo da etnografia”. As dificuldades em participar da vida acadêmica 
francesa, fez com que o folclore se apresentasse como um meio de exercer seu trabalho de pesquisa 
etnográfica (VILHENA, 1987a, p. 62). 
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A formação de Rivière ancorada em disciplinas como Ciências Sociais, História, 

Etnologia e Geografia humana, em parte se explicava por cursos que fez no Instituto 

de Etnologia e também pela influência de André Varagnac, este, por sua vez, muito 

próximo à escola inglesa, com nomes como James Frazer. A noção concebida por 

Varagnac sob a influência das obras de Mauss do estudo folclórico, estava associado 

à ideia de um ramo da Sociologia descritiva, que se estruturava num modelo 

sociológico de pesquisa, sobre estatísticas e cartografias, para a construção de mapas 

de fatos folclóricos. Para Varagnac, fato folclórico seria a criação coletiva sem teorias 

ou doutrinas, com possibilidade de se verificar as seguintes características: costume 

ou ação coletiva espontânea e repetida, que acontece em área geográfica 

determinada, com funcionalidade social mutável, mas sem alteração na sua forma. 

Exemplo, a ação de um ferreiro adaptada para servir peças para a indústria, deixa de 

ser um fato folclórico (GORGUS, 2003). Essa definição está imbuída de uma crítica 

ao conceito de Van Gennep, de considerar essencialmente a cultura material sem 

relacioná-la a uma função social. Sofre também uma influência do Instituto de 

Etnologia, em especial de Mauss, que “privilegiava uma concepção positivista e ao 

mesmo tempo funcionalista do folclore” (GORGUS, 2003, p. 157). 42 

Após o fim da Segunda Guerra ocorre uma mudança na abordagem do Museu 

Nacional de Artes e Técnicas Populares. No intuito de modernizar a instituição, 

Rivière43 utiliza o termo folclore apenas como objeto de pesquisa e passa a descrever 

como disciplina: “A etnografia estuda os comportamentos coletivos dos grupos 

humanos, condutas técnicas, econômicas, sociais, ideológicas e estéticas, assim 

como seus monumentos materiais” (RIVIÈRE, 2003, p. 158, livre tradução nossa). 

Gorgus observa que Rivière compreende o trabalho de pesquisa como a conjunção 

                                                           
42 No entanto, atualmente o trabalho de André Varagnac foi considerado má influência às 

atividades do ATP, por ser visto como recenseamentos territoriais e comparações de dados, ações e 
espaços culturais, sem necessariamente um propósito claro. Outra crítica deve-se ao fato de Varagnac 
ter interesse pelo que se identificou como a pré-história da humanidade e defender uma noção única e 
universal para civilização tradicional que identificaria toda a cultura popular, esta leitura traduzia-se 
como uma visão simplista e de pouca contribuição (GORGUS, 2003). 

43 Convém registrar que em 1944, George Henri Rivière foi denunciado como colaborador do 
regime Vichy e permaneceu afastado de suas funções durantes seis meses. Em sua defesa 
manifestaram integrantes da sua equipe e ex-colegas do Museu do Homem. Liberado por falta de 
provas, Gorgus nos informa a possibilidade de que a denúncia por carta anônima tenha sido motivada 
por razões pessoais, os documentos que integram seu dossiê ainda não estão acessíveis (GORGUS. 
2003). Segalen, por sua vez, aponta o quanto o estudo do folclore antes estava a serviço da ciência, 
servia no período Vichy como objeto de manipulação política e a serviço da ideologia do regime. O 
ideal científico de 1938 era também republicano, após a rendição as coisas mudam, diferente de Paul 
Rivet e Agnés Humbert, que se posicionam politicamente contra o regime e atuam na resistência, 
Rivière opta por manter sua nova instituição funcionando (SEGALEN, 2005). 
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de métodos também de outras disciplinas, como a história da arte, arqueologia, 

geografia e história social, demonstrando não apenas uma alteração de concepção 

teórica no pós-guerra, mas de modernização do discurso, buscando, especialmente, 

um distanciamento do vocabulário presente no regime de Vichy (GORGUS, 2001, 

p.158). 

Na prática, Rivière se preocupava com a manutenção da pesquisa e coleta de 

testemunhos materiais e sua relação com o contexto social, onde poderia continuar a 

construir suas exposições, com destaque para o estudo e documentação da 

habitação, da arte popular e mobiliária. Apesar de deixar os debates teóricos sobre a 

disciplina para outros, Rivière atribuía grande importância à noção de folclore que se 

alterava diante de uma intensa modernização técnica e social, acreditava no 

aparecimento de novas formas, tal como o jazz da sociedade americana. (p.159). A 

ideia constante de qualidade estética nas reflexões de Rivière sobre folclore, de certa 

forma, afastava o ATP das grandes discussões sobre o conteúdo e método da 

etnografia. As mudanças no discurso do ATP no pós-guerra foram atribuídas também 

a colaboradores do museu não muito citados por Rivière, que priorizava a Museologia, 

entre eles, Marcel Maget44, com sua influência norte-americana ao propor estudos de 

comunidade e observação participante, método que ele próprio utiliza durante um 

longo período, de 1946 a 1976, na cidade de Villar-d’Arène nos Alpes franceses. 

Especialmente nos anos 1970, Rivière muda sua concepção para uma ideia de 

cultura popular mais alargada, compreendendo o conceito como realidade viva e que 

se renova constantemente, referindo-se também mais a objetos museais do que à 

cultura material, distanciando-se do objeto etnográfico para o de arte popular. 

Incluindo objetos fabricados em série, além de valor estético próprio, a seleção para 

uma coleção deve sintetizar motivos, técnicas, decorações, formas e estilos, 

caracterizados mais por sua simplicidade e por sua forma em correspondência à sua 

função. As coleções apresentadas combinavam critérios que respondiam a sua 

compreensão de artes e tradições populares: serem típicos, difundidos, “belos” e 

funcionais (GORGUS, 2003). Sua expressão concentrava-se na prática museológica 

e não na etnografia propriamente dita, presente nas reflexões de seus companheiros 

de ATP. Sua contribuição consolidou-se no campo da Museologia, como especialista 

                                                           

44 Conservador do ATP de 1946 a 1962. 
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na criação de museus. Claude Lévi-Strauss homenageia o trabalho de seu amigo, 

afirmando que Rivière inventara uma museografia pura e elegante, onde unira obras 

raras do passado às criações do presente, conciliando com rigor e sensibilidade o 

refinado e o rustico, o selvagem e o popular. A definição de museu como um lugar de 

comunicação, como centro de documentação e pesquisa, feito pelo homem para o 

homem, sintetiza a linha central da Museologia de Rivière (GORGUS, 2003).   

Até a inauguração de sua sede própria 30 anos depois (1972) no Bois de 

Boulogne, em Paris, o Museu Nacional de Artes e Tradições Populares – ATP realizou 

muitas exposições e pesquisas, utilizando o método de museu-laboratório, onde havia 

uma conjugação entre pesquisa, coleção e divulgação. Considerado inovador no que 

diz respeito ao tratamento expográfico da cultura tradicional, era chamado de “o 

Louvre do povo”, com os objetos de tradição popular expostos como obras de arte. 

Rivière tornou-se referência para a Museologia no pós-guerra, propôs e executou 

diferentes modelos de museus. (GORGUS, 2003). O longo percurso trilhado por 

Rivière para dar corpo apropriado ao ATP, resultou num projeto amadurecido, espaço 

para a construção do conhecimento e sua conservação museológica. Em sua teoria 

museal para o ATP está carregada de cientificidade, a preservação das coleções 

ocupa área fundamental: com espaços de acolhimento, laboratório de restauro, com 

controle de condições climáticas adequado para apresentação dos objetos rigorosa. 

As exposições são dispostas no que ele chamou de Galeria de Estudo e Galeria 

Cultural, além de uma sala de mostras temporárias. A primeira destinada ao público 

especialista (aberta em 1972), como um espaço científico e de documentação, e a 

segunda ao grande público (aberta em 1975, com participação de Claude Lévi-Strauss 

na sua elaboração) (SEGALEN, 2005). 

Ao falar da contribuição da equipe do ATP na formação de muitos museólogos, 

Bergeron45 destaca o elo importante existente entre Rivière e seu assistente André 

Desvalées, e coloca a instituição como modelo exemplar de museu etnográfico. Cita 

os dois com papel fundamental na construção do método museológico a partir de 

                                                           
45 Segundo Bergeron, a equipe do ATP foi referência para pesquisadores canadenses em 

Etnologia, nomes como Arnold Van Gennep, Jean Cuisenier, Martine Ségalen, André Leroi-Gourhan 
Marcel Mauss, Jean Poirier e André Varagnac. A ponto de influenciar definitivamente na concepção do 
Musée de la Civilisation e inspirando, inclusive, a criação de um museu de cultura popular em Quebec 
Musée québécois de culture populaire (BERGERON, 2014)  <http://www.culturepop.qc.ca/le-

musee/mission-et-historique/> . Estas instituições serão descritas adiante. 

http://www.culturepop.qc.ca/le-musee/mission-et-historique/
http://www.culturepop.qc.ca/le-musee/mission-et-historique/
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museus de etnografia; onde as galerias de estudo eram referências incontornáveis 

para os estudantes de Etnologia. Para Bergeron, assim como no Museu do Homem, 

o ATP contava com espaço expográfico para o público em geral e outro para 

estudiosos e especialistas: a galeria de estudo. Sua organização em vitrines e 

alvéolos tentava traduzir a análise etnográfica, como esquematizada por Claude Lévi-

Strauss a partir do conceito de civilização humana. O autor cita trecho de texto de 

Lévi-Strauss presente no guia do Museu Nacional de Artes e Tradições Populares.  

 
Toda civilização humana, por mais simples que seja, se apresenta sob 
diversos aspectos importantes: de um lado, ela faz parte do universo, 
por outro lado ela é, em si mesma, um universo. Fazer parte do 
universo significa, antes de tudo, que ela se insere no tempo e no 
espaço. Depois, que ela se articula com a natureza física. Por fim, que 
seus membros são eles mesmos seres biológicos cuja sociedade 
marca pelos seus costumes o nascimento, o crescimento e o declínio. 
Mas também, esta sociedade constitui, ela mesma, um universo, com 
suas divisões, suas repartições, suas hierarquias e suas leis, e ela 
produz obras, com as quais ela se relaciona, e que influenciam seu 
desenvolvimento. (LÉVI-STRAUSS, 2014, p. 198, tradução livre 
nossa) 
 
 

Bergeron segue narrando o que significou conhecer a Galeria Cultural, uma 

revelação diferente de qualquer museu canadense. Ali encontrou, nas exposições, os 

conceitos de patrimônio material, imaterial e de cultura popular tratados 

conjuntamente. Não havia nenhuma narrativa histórica desenvolvida por meio de um 

discurso nacionalista e político, mas um universo cultural voltado para a vida cotidiana 

e para os que não eram tratados pelos museus (BERGERON, 2014) 

 

 

2.4. Novos modelos, novas experiências museológicas 

 

Em 1946, o Conselho Internacional de Museus – ICOM foi criado durante uma 

reunião do Museu do Louvre por iniciativa do norte-americano Chauncey J Hamlin. 

Em 1948 Hamlin realiza sua primeira conferência com a participação de 53 países, 

Brasil entre eles, estabelecendo 12 comitês especializados e tendo Georges Henri 

Rivière como diretor do Conselho. Rivière trabalhou e contribuiu durante vários anos 
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com o ICOM. Além de apoiar a estruturação da organização, ele se dedicou 

particularmente aos aspectos pedagógicos como uma das funções primordiais dos 

museus.  

Desde 1935 Rivière e Varagnac pretendiam criar regionais de museus a céu 

aberto, vinculadas ao Museu Nacional de Artes e Tradições Populares e, para tanto, 

buscavam locais na França rural. A ideia evolui para a preservação do território, onde 

edifícios e bens móveis fossem considerados como monumentos folclóricos e, 

portanto, deveriam ser mantidos intactos e acessíveis ao público. Em 1957, com 

Rivière e outros militantes do projeto, o ICOM reconhece a proposta e recomenda a 

criação deste modelo institucional, assim se concretiza e reconhece diferentes 

experiências, tais como a do museu a céu aberto de Skansen46, aberto desde 1891 

na Suécia. Em 1967 o Estado francês cria os primeiros museus-parques, entre eles o 

de Landes de Gascogne em Marquese, atualmente L’Écomusée de la Grande 

Lande47.  A oficialização do termo ecomuseu na França, reconhecido pelo ICOM em 

1971, se dá em 1981 com a publicação da Carte des écomusées, sem 

necessariamente acolher o espírito da definição de Rivière (GORGUS, 2003). 

O modelo de instituição intitulado ecomuseu, ou museu do ambiente, traz em 

si uma mudança de orientação que rompe com as paredes e simbolicamente com a 

ideia de guarda. As duas grandes guerras mundiais instigaram debates sobre o papel 

das instituições e dos profissionais voltados ao patrimônio. O medo de uma perda total 

de tudo que materialmente pode simbolizar a memória, a identidade cultural dos povos 

se concretiza como realidade para os povos ocidentais. Podemos afirmar que isso é 

um dos elementos impulsionadores para o repensar e otimizar os processos de 

preservação patrimonial. As nações foram atingidas por um poder bélico não 

imaginado, o que provocou uma revisão no sentido da guarda, noção que norteou 

toda a discussão sobre a missão das instituições museais no século XIX, 

principalmente em países onde a tradição patrimonialista estava enraizada, como a 

França. A inversão de orientação coloca o homem como o objetivo do museu, 

minimizando as ações de coleta desenfreada, catalogação sistemática para um 

entesouramento sagrado. Esses procedimentos passam a ter um papel de estratégia, 

de ferramentas para a salvaguarda e difusão, ou seja, as coleções devem servir ao 

                                                           
46 <http://www.skansen.se/es/artikel/este-es-skansen>  
47 <http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/1-17623-Tarifs-et-informations-pratiques.php>  

http://www.skansen.se/es/artikel/este-es-skansen
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/1-17623-Tarifs-et-informations-pratiques.php
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homem de hoje e de amanhã. Não se trata de eliminar os acervos, mas compreendê-

los sob outra perspectiva, a do ambiente no qual estão inseridos e que homem 

representam. As experiências iniciais dos ecomuseus contemplam o território, a 

população, o tempo e o patrimônio, compreendido na sua integralidade: paisagens, 

edificações e objetos (BARBUY, 1995). 

A História, recentemente, tem privilegiado a análise dos processos de 
ruptura e não a busca de raízes. No caso dos ecomuseus, as raízes 
representam, justamente, a ruptura com certos padrões de museus e 
de Museologia. O desenvolvimento e a maturação de movimentos 
voltados para uma chamada cultura popular, engendrados desde o 
final do século XIX, ganharam vulto e espaço na área dos museus no 
século XX e, em termos de Museologia, no início dos anos 1970, 
romperam (ou apresentaram-se como alternativa) com as tradições 
vindas do século XIX, dos museus de belas artes fixados nas obras 
primas e únicas, dos museus enciclopédicos de história natural e dos 
museus de história, calcados na história factual e oficial (BARBUY, 
1995, p. 212). 

 

Segundo Barbuy as exposições universais no final do século XIX, quando 

reproduziam em cenários situações de vida rural ou de técnicas de produção visavam 

apresentar o progresso da industrialização. Os ecomuseus, por sua vez, no fim do 

século XX, tinham como objetivo o estabelecimento de uma imagem de identidade 

cultural (Barbuy, 1995). Ainda como herdeiros das exposições universais que visavam 

apresentar historicamente a evolução a partir do desenvolvimento de técnicas de 

produção, as coleções dos museus estavam basicamente constituídas de ferramentas 

e instrumentos regionais de trabalho. Há, portanto, uma transformação no uso dos 

mesmos objetos colecionados, utilizados para fins de mediação diferente em cada 

momento. 

As diversas experiências ou gerações de ecomuseus, conforme Barbuy, 

iniciaram-se com os museus parques regionais idealizados e constituídos por Rivière, 

chamado a propor ações de aproveitamento turístico de áreas rurais francesas em 

desgaste ou em processo de abandono, que visavam, especialmente, a preservação 

da arquitetura regional tradicional. Para Barbuy, os ecomuseus propostos enquanto 

política de desenvolvimento local a partir do patrimônio cultural, não necessariamente 

estão vinculados aos interesses da população que representam.  Sejam eles criados 

por iniciativa oficial, na França principal exemplo, sejam por iniciativa privada ou 

comunitária, em sua maioria, se identificam mais como uma ferramenta turística 

mercadológica. 
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É verdade que, ao se apresentar como síntese e espelho de 
identidade, esse tipo de museu pode tender a simplificar questões e 
"desproblematizar" problemas históricos mas a proposta sempre foi, 
ao contrário, fazer deles centros dinâmicos de reflexão intelectual e 
política. Sobre o conservadorismo (ou não) da noção de identidade 
cultural vale acrescentar que esses museus(que geralmente 
trabalham em linhas de antropologia histórica), muitas vezes 
formalmente designados como museus de identidade, passaram mais 
tarde a se chamar museus de sociedade (de interação social e/ou 
tendo a sociedade como objeto de estudos e campo de atuação), 
justamente porque a tônica da identidade cultural teria raízes muito 
próximas das que desencadearam e desencadeiam os racismos e 
outros fatores de segregações sociais. A expressão museus de 
sociedade é utilizada oficialmente para designar, na França, inclusive 
administrativamente, museus de etnografia regional, ecomuseus e 
afins. Seu sentido foi definido por Claude Lévi-Strauss como sendo o 
de "ensinar às pessoas, especialmente às crianças e aos 
adolescentes, como melhor situar-se na sociedade em que vivem" 
(LÉVI-STRAUSS 1992: 168) (BARBUY, 1995, p.223, grifos da autora). 

 

De museu regional a ecomuseu, a museu de sociedade, a museu de civilização 

ou civilizações: da ideia de museu de sociedade se chegou à de museu de civilização, 

como solução conceitual para a ideia de identidade num mundo globalizado que, por 

sua vez, pode reconduzir a ideia de museu universal (BARBUY, 1995, pág. 224). 

Segundo Barbuy, Rivière propusera uma fórmula de gestão para os ecomuseus 

que integrava comitês de gestão, de usuários e científicos. O primeiro composto pela 

administração oficial, o segundo por representantes da população do entorno e o 

terceiro por estudiosos das instituições de ensino próximas à região, envolvidos com 

as questões do ecomuseu. Barbuy relembra que o cerne da ideia de ecomuseu, 

desenhada por Rivière, não significa a sacralização de um modo de vida no tempo, 

mas a sua leitura do passado vinculada ao presente. Como exemplo atual está o 

Ecomuseu de Rennes, onde a criação de espécimes ameaçadas de extinção garante 

não só a informação e conhecimento de um ambiente antigo, mas o seu papel na 

preservação de um ecossistema sob ameaça e da importância dela para o futuro da 

humanidade (BARBUY, 1995).  

Enquanto outras ideias de Rivière ganham visibilidade e reconhecimento 

internacional, por meio do seu trabalho no ICOM e suas propostas museológicas, o 

Museu Nacional de Artes e Tradições Populares atinge o auge do sucesso nos anos 

1970 com cerca de 160.000 visitantes ao ano. O espaço de extrema modernidade e o 

tratamento cenográfico das mostras e as características tradicionais dos objetos 
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constituem um contraste que seduz o público da época. No entanto, internamente há 

conflitos sobre a forma de abordar a temática, uma divisão entre explorar as coleções 

existentes, domínio tradicional, ou construir uma política para novos programas de 

pesquisa sobre a cultura popular da contemporaneidade. As discussões sobre 

projetos patrimoniais também conflitam com os trabalhos do museu, tensão constante 

entre pesquisadores e conservadores, diferente daquela ação coordenada que 

impulsionou a sua constituição.  

Na década de 1980 há uma queda geral do público nos museus parisienses. 

No caso do ATP outros fatores surgem como elementos de dificuldade, tais como a 

localização do museu afastada dos demais laboratórios de pesquisa, a característica 

rígida e intimidante do edifício, as transformações nos métodos da Etnologia e o 

movimento de preservação patrimonial, além da proposição de outros modelos que 

concorrem com a ação do museu. Um exemplo é o já citado florescimento dos 

ecomuseus, ironicamente, também projeto de Georges Henri Rivière. Considerado 

decadente, o ATP mergulha numa crise da qual não se recuperará (FOURNIER, 

2006). Durante os anos 1990 o ATP passou por diferentes fases e tentativas de 

manutenção. Exemplos foram a criação por sua então diretora, Martine Jaoul, de uma 

rede de museus etnográficos e de história social, ou depois com o diretor Michel 

Colardelle, uma exposição ao gosto de público consumidor sobre o personagem de 

quadrinho francês Axterix:  Ils sont fous d’Astérix!: Un mythe contemporain (GORGUS, 

2003). 

Nos anos, 1990 o departamento de museus franceses inicia um processo de 

avaliação da situação do Museu Nacional de Artes e Tradições Populares, por meio 

de relatórios para revisão do projeto cultural do museu. Numa primeira etapa, Roland 

Apin e Michel Côté, do Musée de la Civilisation de Québec, apresentam relatórios nos 

quais recomendam continuidade e confiança nos pesquisadores da instituição, o que 

foi rejeitado pela direção de museus franceses. Em seguida Jean Guibal do Musée 

Dauphinois de Grenoble, propõe autonomia administrativa à instituição e indica três 

alternativas: a) tornar a uní-la ao Museu do Homem; b) renovar a instituição e agregar 

à administração do Jardin d’Acclimatation48 e c) descentralizar a instituição em três 

                                                           
48 O parque Jardin d’Acclimatation foi inaugurado em 1860 na região do Bois de Boulogne, 

como espaço para uso da sociedade científica no estudo de animais exóticos. Visava sua introdução 
para a agricultura, comércio ou lazer. Além de animais exóticos foi utilizado também para exibição de 
grupos de pessoas de povos estrangeiros. Era chamado de zoológico humano. 
<http://www.jardindacclimatation.fr/histoire/> Acesso em: 19.11.2015 

http://www.jardindacclimatation.fr/histoire/


107 
 

espaços distintos e complementares. Em função de um momento de instabilidade 

política, conflito entre pesquisadores e conservadores e a crise também existente no 

Museu do Homem, as indicações propostas não foram amadurecidas para uma 

possível realização. Novos relatórios foram solicitados como suplementares, um para 

Jean Robert Pitti e outro para Michel Colardelle, resultando numa proposição de 

reinvenção do museu em novo local. Encampada esta proposta, em 2005, é decidido 

que a nova instituição nascerá em Marselha com o nome de Musée des Civilisations 

de l’Europe et de la Méditerranée – MuCEM, com campo de estudo diferente e 

integrando novas coleções com referências ampliadas ao mundo euro-mediterrâneo 

e pesquisas voltadas para uma cronologia dos fenômenos sociais a partir do ano mil 

(FOUNIER, 2008). 49 

No lugar de artes e tradições populares, Jean Guibal, integrante do Conselho 

que coordenou as etapas do plano de reestruturação, preferiu a utilização de termos 

como culturas e sociedades, a fim de tornar mais atrativo ao grande público, tendo em 

vista que a maior crítica recebida pelo ATP fora o seu “congelamento” nas exposições 

e formas de tratamento dos temas.  Esta é uma observação sintomática do ostracismo 

em que se encontrou o museu proposto por Rivière e seu percurso, desde seu 

nascimento no Museu do Homem, o que demonstra o quanto as museografias estão 

marcadas pela época e pelo lugar em que são criadas (GORGUS, 2003). 

André Desvallées trabalhou com Rivière desde os primeiros anos do ATP, 

elaborando com ele as galerias que marcaram a expografia do museu, e 

especialmente a partir desta experiência, construiu seu olhar sobre o objeto no museu 

e a Museologia propriamente dita. Representante do ICOM, também por muitos anos, 

é, assim como Rivière, considerado um dos responsáveis pela difusão do termo “Nova 

Museologia”, no sentido de experimentação e de responsabilidade social e de 

contexto. Sua contribuição passa fundamentalmente pela discussão sobre 

deslocamento dos pontos que tradicionalmente caracterizaram e orientaram o 

trabalho nos museus: a pesquisa, a coleção, a conservação e a comunicação, para a 

                                                           

49 O processo de transferência leva cerca de 13 anos, extremamente conturbado envolvendo, inclusive, 

denúncias a respeito da gestão do ATP e da direção do MuCEM por parte do tribunal de contas francês. 

(METRONEWS, 2015a, 2015b). 
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centralização no homem como âmago da experiência museal. Desta forma, a relação 

do objeto com o território, com a população do entorno são a base para as reflexões. 

Os pontos centrais do fazer museal, pesquisa, coleção, conservação e 

comunicação, além da relação entre museu e território, demonstram como a 

experiência humana centraliza a razão institucional dos museus. A pesquisa favorece 

conhecimento a respeito dos diferentes olhares e origens dos objetos e, portanto, dos 

objetos vindos das reservas técnicas ou diretamente do trabalho dos pesquisadores 

no território; a coleção, o resultado de trabalho de pesquisa, seleção e escolha para 

melhor ilustrar um discurso expográfico. A conservação garante, além de sua 

manutenção física, a permanência dos valores memorial e epistemológico por um lado 

e fenomenológico e semiológico por outro. A comunicação, por sua vez, com 

predominância das exposições que se transformaram de gabinetes de curiosidades 

com um amontoado exaustivo de objetos para a veneração pontual de objetos através 

de vitrines até a pura experimentação de sentidos de discursos cenográficos (VIEL, 

2014, p. 39). 

O museu não se define mais por suas coleções, o debate se coloca agora sobre 

a diversidade cultural e étnica, sobre os grupos sociais e seus símbolos. De museus 

etnológicos a museus antropológicos, com o homem, sobre todas as suas facetas, 

colocado no centro de projetos interdisciplinares. Assim, o Museu Nacional de Artes e 

Tradições Populares transforma-se no Musée des Civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée (GORGUS, 2003). Além do MuCEM, podemos facilmente identificar 

museus de sociedade e de civilização, que conjuntamente com os ecomuseus e 

comunitários, surgem como novos modelos de instituições museais. Vejamos alguns. 

O Musée du Quai Branly ou Museu das Artes e Civilizações da África, Ásia, 

Oceania e Américas foi inaugurado em 2006 na cidade de Paris. Seu acervo é 

constituído por coleções etnológicas vindas do Museu do Homem e do Museu 

Nacional de Artes da África e da Oceania. Possui uma biblioteca e arquivo documental 

e revista de Antropologia e Museologia, intitulada Gradhiva, voltada especialmente à 

pesquisa contemporânea em Etnologia. Segalen, por Fournier, sintetiza o conceito 

expográfico do Musée du Quai Branly, como um convite à leitura estética dos objetos 

etnográficos enquanto obras de arte primevas. Sua intenção é estimular a apreensão 

do universo de diferentes culturas, de forma semelhante à sensação despertada por 

aquilo que consideramos belo, da absorção da subjetividade intrínseca a cada mundo 
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através da magnitude ou simplicidade de cada objeto. Talvez a experimentação 

extrema da técnica do fio de nylon. Podemos considerar que as proposições de Rivière 

repercutem de diferentes maneiras, tanto conceitualmente nas diretrizes das 

instituições quanto nos procedimentos museológicos de difusão dos acervos. 

O Musée des Confluences, inaugurado em 2014 na cidade francesa de Lyon, 

congrega acervos de história natural de diferentes origens. A ideia central do museu 

é tratar os temas de forma transversal, pluridisciplinar, sendo um dos fios condutores 

a história da humanidade. Um dos objetivos é associar pesquisas atuais de diferentes 

domínios: ciências e técnicas, Arqueologia e Etnologia, Museografia e mediação de 

saberes. (MUSÉE DES CONFLUENCES, 2015).  

O Musée des Arts Africains et Océanies foi constituído a partir de uma 

exposição colonial em 1931, nomeado em 1935, como Musée de la France d’Outre-

mer, em 1990 o nome atual. Em 2003 sua coleção foi transportada para o Musée du 

Quai Branly e em seu lugar surge o Cité Nationale de l’Historie de l’Immigration que, 

conforme sua página na internet, tem como projeto reestabelecer a história e a 

contribuição dos diferentes imigrantes na França. O museu provoca reflexões, seja 

por ocupar um lugar originalmente constituído para homenagear a França 

colonizadora, seja por criar certa ambiguidade ao tentar reconhecer a contribuição dos 

imigrantes em momentos nos quais o Estado endurece as regras para os imigrantes 

e parte da população externa sua xenofobia (CITÉ NATIONALE DE L’HISTOIRE DE 

L’IMMIGRATION, 2015). 

O Musée de Civilisation de Quebec é considerado como uma instituição de 

vanguarda por tentar construir um museu como parte integrante da sociedade e, 

portanto, possuir um papel crítico a cumprir. Trata-se de um complexo museológico, 

constituído em 1984 em virtude de uma legislação acerca dos museus nacionais 

franceses, cujas diretrizes são: dar a conhecer a história e as contribuições culturais 

e sociais da população de Quebec; valorizar e conservar as coleções etnográficas que 

representam essa sociedade; assegurar a presença da cidade na pesquisa e reflexões 

museológicas por meio de aquisições, exposições e ações culturais. (MUSÉE DE 

CIVILISATION DE QUEBEC, 2015)  

O Musée d’ethnografhie de Neuchâtel da França tem sua origem em coleções 

particulares de objetos etnográficos, como a do Gabinete de Charles Daniel de 

Meuron doado em 1795 ao poder público. Seu acervo atual conta com coleções de 

objetos da África oriental, de Angola, Sahara, Gabão, além de fundos asiáticos, 
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esquimós, da Oceania e do Egito (MUSÉE D’ETHNOGRAFHIE DE NEUCHÂTEL, 

2015).  

Reflexões de André Desvallées nos auxiliam a enxergar as possíveis escolhas 

feitas pelas instituições de guarda da cultura tradicional ou de coleções etnográficas. 

Desvallées questiona o futuro dos museus etnográficos, na medida em que o outro 

não se coloca mais como cinco séculos atrás. Pergunta se os museus etnográficos 

perderam sentido e se devem ser destruídos ou eliminados, se deveríamos devolver 

o conteúdo de onde saíram, dando-lhes outro sentido, ou se ainda poderiam ser 

renovados. O autor levanta algumas hipóteses: 

a) Uma decisão política, negando o museu como tal. Devolver as coleções, 

repassando as obrigações de conservação, exposição e de uso, com 

possibilidade, se for o caso inclusive, do desaparecimento dos objetos. 

Exemplifica o feito em museus canadenses, sem citar quais.  

b) Garantir a tradição. Fazer dos museus um espaço integral dos sentidos das 

coleções, remetendo à essência das cerimônias, por exemplo. Essa 

escolha pode implicar em censura à exposição de alguns objetos e 

evocação de interditos. Esta proposição, assim como a primeira, transforma 

totalmente a ideia de museu. 

c) Consolidar o olhar científico, ampliando para toda e qualquer coleção sem 

exceção, mantendo o olhar laico e racional. O museu etnográfico original 

abrangendo todas as sociedades, uma autenticidade de distanciamento 

científico difícil de ser executada. 

d) Primazia da estética, no que tange ao potencial cultural das coleções 

etnográficas. Neste caso, muito não é dito. Para Desvallées este é o Musée 

du Quai Branly, por excelência, e carrega uma proposta que não é nem 

autêntica nem fiel ao conteúdo que diz apresentar. 

e) O uso simultâneo de dois modos de expressão. Um utilizando mecanismos 

tecnológicos para narrar partes das histórias de forma verdadeira, sem uso 

do que chama de generalizações metonímias. Outro, a constituição de 

diálogos entre culturas. Cita como exemplo de instituições que trabalham 

nessa linha o Musée de la Civilisation de Quebec e o African Voices do 

Museu Nacional de História Natural de Washington, e, por outro lado, o 

Museu de Etnografia de Neuchâtel.  
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O autor identifica nesta última, a única hipótese aceitável do ponto de vista 

científico (DESVALLÉES, 2007). 

 

2.5. Marcos para a museologia brasileira contemporânea 

  

Maria Margaret Lopes registra que em meados do século XIX o Brasil passava 

por um processo de proliferação de museus de História Natural que refletiam a 

consolidação de elites regionais e a preocupação destas com o desenvolvimento das 

ciências naturais, muito próximo ao que ocorria nos principais centros urbanos 

europeus. “No que se refere às Ciências Naturais, os museus brasileiros não só 

estiveram particularmente atuantes, como de fato institucionalizaram essas ciências e 

suas especializações no país” (LOPES, 2009 p.21). Podemos observar, com as 

devidas proporções, a ocorrência paralela das alterações no mundo dos museus 

ocorridas em países europeus e no Brasil. No mesmo ano de criação do ICOM (1946) 

organiza-se o comitê brasileiro com a participação de Oswaldo Teixeira, Gustavo 

Barroso e Heloísa Alberto Torres, os então respectivamente diretores do Museu de 

Belas Artes, do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional (MORO; NOVAES, 

2010). 

Dessa forma, o Brasil sempre esteve presente nas reflexões sobre bem cultural. 

Destaca-se, por exemplo, a participação constante de profissionais brasileiros no 

Conselho Internacional de Museus – ICOM, entidade fundamental para o 

estabelecimento de diretrizes internacionais para a salvaguarda do patrimônio da 

humanidade e da constituição do campo de estudos da Museologia. Desde sua 

criação, a organização estimulou discussões que resultaram em diretrizes para 

atuação junto ao patrimônio cultural da humanidade e, em geral, as temáticas estão 

em consonância com a realidade política e social de cada momento.  

Para a Museologia brasileira contemporânea, encontros, simpósios, 

congressos e seminários, foram momentos decisivos para o estabelecimento de 

diretrizes de trabalho que consolidaram o fazer museal, alguns se constituindo como 

marcos. Quando falamos de marcos na área museológica, significa que as mudanças 

e propostas na área são decorrentes dos encontros entre profissionais que viram na 

troca de experiências a constituição de uma segurança no desenvolvimento de ações 
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e diretrizes, consolidando a Museologia enquanto ciência norteadora das políticas de 

gestão de museus. Alguns marcos que determinam a construção e os modelos 

museológicos contemporâneos no Brasil, e grupos de profissionais envolvidos nestes 

encontros, hoje integram instituições com papel importante no desenvolvimento da 

Museologia, tanto de formação quanto na sua prática e diretrizes políticas50.   

Já em 1950, há discussões entre os profissionais brasileiros e Georges Henri 

Rivière sobre um projeto de “museu de comunidade”:  a Casa São Luís para os 

Antigos51, demonstrando a participação brasileira nos debates do momento. Durante 

o período da ditadura brasileira, a participação de profissionais nas discussões sobre 

museus foi muito limitada e mesmo cerceada. Apenas com brechas abertas pelo 

próprio ICOM a profissionais não vinculados ao governo, demonstrando uma abertura 

democrática, é que foi possível um debate aprofundado e a troca aberta de 

experiências e de projetos museológicos brasileiros. Exemplo significativo foi o ano 

de 1971 quando na 9ª Conferência Geral, em Paris e Grenoble é abordado o tema O 

museu a serviço do homem de hoje e de amanhã. O papel educativo e cultural dos 

museus. Nesta conferência o Projeto Pandora é apresentado, referindo-se ao bairro 

                                                           
50 Só em São Paulo podemos citar Marcelo Araújo, atual Secretário de Cultura do Estado e 

Maria Cristina de Oliveira Bruno, diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 
Paulo. O primeiro possibilitou no âmbito estatal a consolidação de um sistema estadual de museus, 
com formação permanente na área museológica para os profissionais, criação de curso técnico em 
Museologia; a segunda é a idealizadora e responsável pelo curso de especialização em Museologia na 
Universidade de São Paulo, agora pós-graduação stritu senso. Ambos integram uma geração de 
museólogos formados pelo curso de especialização da Fundação Escola de Sociologia e Política, sob 
a orientação de Waldisa Rússio, na década de 1980, e com atuação intensa nas discussões, encontros 
e organizações da área. Marcelo Mattos Araújo, advogado e museólogo, trabalhou e dirigiu o Museu 
Lasar Segall (1997-2001), foi diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo (2002-2012), ministrou 
aulas no curso de especialização em Museologia no MAC da Universidade de São Paulo. Presidente 
da Associação Paulista de Museólogos (1987), do Conselho Regional de Museologia de São Paulo 
(1989). Como Secretário do Estado de Cultura desde 2012, viabilizou atividades no universo 
patrimonial, como a consolidação de curso técnico e o sistema paulista de museus. 
(<http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/> Acesso em:18 out. 2105). Maria Cristina de Oliveira 
Bruno, professora titular em Museologia e diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo. Museóloga vinculada à Universidade de São Paulo desde 1979. 
Coordenou quatro edições do curso de Especialização em Museologia (1996- 2006) e o Programa de 
Pós-Graduação Interunidades em Museologia  (2012-2014). Professora convidada da Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Portugal desde 1996, no Centro de Sociomuseologia. 
(<http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/1916/maria-cristina-oliveira-bruno/>. Acesso em:  18 out. 
2015) 

51 Segundo Fernanda de Camargo Moro, a proposta de um museu de comunidade, ligada à instituição de 
idosos da Fundação Visconde Ferreira D’Almeida no Rio de Janeiro, fora apresentada a Georges Henri Riviére, 
por meio do embaixador e representante brasileiro na UNESCO, Paulo Carneiro em 1950 (MORO; NOVAES, 
2010). 

http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/
http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisador/1916/maria-cristina-oliveira-bruno/
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de Santa Teresa no Rio de Janeiro, com perfil de museu ao ar livre. (MORO; NOVAES, 

2010). 

Em balanço num seminário realizado em 1996, profissionais brasileiros 

elegeram momentos essenciais para o pensamento museológico contemporâneo:  

a)  o Seminário Regional da Unesco, realizado em 1958 no Rio de Janeiro, 

cujo objetivo central fora definir a função educativa dos museus. O 

documento final conclui como função primeira do museu a satisfação do 

interesse geral em conservar, estudar e expor para deleite e educação do 

público. A exposição é o principal mecanismo para cumprir a sua função 

educacional, considerando inclusive a presença de pedagogos no quadro 

funcional dos museus; 

 b)  a Declaração da Mesa Redonda de Santiago do Chile52, em 1972, quando 

se construiu o conceito de museu integral e vislumbrou-se a ideia de novos 

caminhos para as práticas museais, rompendo com dogmas tradicionais;  

c)  a Declaração de Quebec, em 1984, voltada à sistematização de princípios 

básicos de uma Nova Museologia, com a necessidade de criação de 

associações de profissionais com ideário comum e a reafirmação da 

viabilidade de criação de novos caminhos e; 

d)  a Declaração de Caracas, em 1992, com uma avaliação crítica do percurso 

da instituição e das discussões entre representantes da área e concluindo 

por uma reafirmação do Museu como um canal de comunicação (BRUNO, 

2010 vol. 2). 

O encontro de 1958, primeiro marco, teve como característica a definição do 

papel educacional do museu, quando muitos profissionais brasileiros tiveram contato 

com nomes como o de Georges Henri Rivière pelo ICOM, da delegação da Unesco e 

de representantes de museus internacionais. Por parte do Brasil, a presença do 

Instituto Brasileiro de Educação e Cultura (IBECC) demonstrava a importância dada 

ao tema. Para Chagas (2010), esse encontro não representou necessariamente uma 

mudança, pois não havia naquele momento uma preocupação institucional com 

educação que rompesse com desigualdades históricas. Ele afirma, por exemplo, que 

a pedagogia de então sequer falava de analfabetismo; que o fato do documento final 

                                                           
52 A Mesa Redonda de Santiago do Chile ocorreu um ano antes do golpe de Pinochet, que 

instalou uma das ditaduras mais violentas da América do Sul.  
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ter sido escrito por Rivière comprovava sua presença marcante e, de certa forma, 

teoricamente centralizadora.  Muito diferente do que ocorrera nas discussões do 

encontro seguinte, em 1972, no Chile, com questões mais engajadas e com 

documento final escrito a várias mãos (CHAGAS, 2010, p. 96). 

O que diferenciou também o encontro de 1972 foi a escolha de falar sobre a 

América Latina, por si, de si e entre si, rompendo com o que os profissionais de 

museus latino-americanos tinham vivido até o momento: o ouvir e seguir a experiência 

e normas dos museus europeus. Língua espanhola como oficial do encontro, análise 

dos problemas dos países envolvidos e base na teoria pedagógica de Paulo Freire. O 

princípio de “museu integral” opera um deslocamento da vocação clássica da 

instituição museológica, quando coloca o museu como um instrumento dinâmico para 

a mudança social e o integra na sociedade a que pertence e na totalidade dos 

problemas. Sua vocação sai da ideia de coleção e conservação para “o conceito de 

patrimônio global a ser gerenciado no interesse do homem e de todos os homens”. 

(VARINE, 2010, p. 40).  

O Ateliê Internacional de Ecomuseus e Nova Museologia, realizado em 

Quebec, em 1984, proporcionou, conforme Mário Moutinho, um intercâmbio entre as 

novas experiências e a museologia instituída em geral, provocando a revisão e criação 

a de novas práticas museológicas, com ênfase em preocupações de caráter social.  

Neste sentido, a Declaração de Quebec, resultante desse Ateliê, faz referência 

constante à Declaração da Mesa Redonda de Santiago do Chile. É o reconhecimento 

de ações isoladas em diferentes países e a percepção de que se trata de um 

movimento que deve se organizar enquanto tal, enquanto uma nova realidade 

museológica, com práticas como museus comunitários, de vizinhança, ecomuseus e 

outros (MOUTINHO, 2010). 

Ainda segundo Moutinho, num primeiro momento, durante as discussões 

pairava uma disputa entre a conceituação de ecomuseus e de outras experiências. 

De um lado, estavam as experiências pautadas no projeto concebido por George 

Henri Rivière e Hugues de Varine, cujas ações lidavam com a territorialidade, 

interdisciplinaridade e a participação das populações, especialmente na programação, 

objetivando o crescimento da comunidade onde estavam inseridos. Os ecomuseus, 

por seu lado, podiam ser divididos entre os tradicionais e os de desenvolvimento, com 

diferentes potencialidades também: reivindicação social, investigação e ligação com 

universidades e de identidade local. As outras experiências referenciais para uma 



115 
 

Nova Museologia constavam de, por exemplo: museus cuja missão era a de construir 

uma identidade nacional em países com autonomias recentes, tais como Niger, Mali, 

Camarões, Panamá; museus de vizinhança, experiências em bairros norte-

americanos com concentração de população negra ou hispana, centrados nas 

questões de identidade local, urbanísticas, de bem estar, criação artística e outras, 

por exemplo, o museu de vizinhança em Anacostia em Washington; a museologia 

mexicana abordando o cotidiano da população urbana; as exposições populares da 

Suécia sobre a memória operária; e os museus de arqueologia industrial no Reino 

Unido, por meio da restauração de espaços industriais para animação cultural e 

turismo. No aprofundar das discussões revelou-se não haver conflitos de princípios 

norteadores entre as diferentes experiências de cada vertente museológica 

alternativa, e sim, que partilhavam e revelavam a existência de um movimento 

museológico, constituído por múltiplas práticas (MOUTINHO, 2010). 

 
O confronto dos aspectos específicos com os aspectos formais dessas 
museologias colocava, na verdade, a questão sobre a forma como em 
cada situação se resolviam ou não os problemas da 
interdisciplinaridade, da territorialidade e da participação popular. 
Como se ajustava a memória coletiva às diferentes formas de 
participação? Qual o lugar da perspectiva artística nesses processos? 
(MOUTINHO, 2010, p. 55) 
 

No ano seguinte, o grupo de trabalho constituído durante este encontro e suas 

discussões levam à criação do MINOM – Movimento Internacional para uma Nova 

Museologia. Atuante, ele envolve profissionais de museus específicos, comunitários, 

ecomuseus e outros espaços museológicos (Ponto de Memória, por exemplo). Há 

aqui a base para o que se tem denominado uma Sociomuseologia ou Museologia 

Social.  

A Declaração de Caracas de 1992 foi vista como simplificadora das questões 

debatidas em 1972 quanto à definição da função do “museu” e na centralização da 

importância na estrutura organizacional das instituições. O problema maior seria a 

ausência de uma política cultural, que coloca em risco o patrimônio. As ações centrais 

dos museus deveriam basear-se em cinco aspectos: da comunicação com seu 

público; de patrimônio considerando o entorno; de liderança na gestão do patrimônio; 

de uma administração eficaz com mecanismos de captação de recursos; e de 

formação e valorização dos recursos humanos.  
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Verificamos que, no balanço de 1996, elaborado pelos profissionais de museus 

envolvidos nos encontros citados, que a crise instaurada pela ideia de um museu 

integral lançada em Santiago e de novos modelos de ação cultural ainda não se via 

resolvida. A crise se traduz num distanciamento entre os profissionais envolvidos e 

engajados por mudanças e conservadores e curadores de instituições com práticas 

tradicionais (BRUNO, 2010b). Até a década de 1990, não se via grande impacto das 

discussões realizadas no Chile, muito por conta da não divulgação do documento 

síntese e suas discussões. Os museus permaneciam, de modo geral, voltados aos 

interesses turísticos ou do poder econômico, intelectual ou artístico. Portanto, hoje, 

ainda reverbera como rompimento que abalou conceitos clássicos, o encontro em 

Santiago do Chile de 1972.  

 
O conceito de “museu integral” questionou noções consagradas do 
universo museológico, como o colecionismo, o museu entre quatro 
paredes e o patrimônio oficial, identificado apenas com o histórico e o 
artístico. Despertou a atenção dos profissionais para todo um 
patrimônio à espera de musealização, para a importância da 
participação comunitária em todas as instâncias museológicas, e 
impôs novos métodos de trabalho. Colocou, ainda, a necessidade se 
repensar a formação profissional para a área. O “museu integral” 
trouxe uma nova perspectiva de atuação, fora das fronteiras 
tradicionais, que acarretou entre outros problemas uma crise de 
identidade institucional, na qual os museus se confundiram com outros 
modelos de ação cultural, como centros culturais, casas de cultura e 

memoriais, entre outros (BRUNO, 2010b, p. 19, grifo da autora).  
 

Em 1996, Angela Sperb critica as discussões de 1972 ao afirmar que tiveram 

um caráter tanto revolucionário quanto conservador, o primeiro por propor um museu 

que atua e transforma a realidade, o segundo por propor que essa ação 

transformadora ocorra do ponto de vista do poder (SPERB, 2010). É compreensível 

este caráter ambíguo da declaração de Santiago para aquele momento político e 

econômico da América Latina, quando parte da população da maioria dos países 

buscava uma mudança radical na condução política reinante. Por outro lado, a 

questão levantada por Maria Célia Moura Santos é válida para os dias atuais: 

 
Há espaço, no “museu oficial”, para a participação, a transformação e 
o desenvolvimento social a partir do que nos foi apontado em 
Santiago? Ou cabe a esses museus somente o papel de reprodução 
das políticas oficiais de cultura? (SANTOS, 2010, p. 104, grifo da 
autora). 
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Vimos até aqui que movimentos como o que se caracterizou chamar de Nova 

Museologia, não estão dissociados de experiências anteriores. Sem ser um processo 

evolucionista podemos compreendê-lo como integrante de constantes reflexões dos 

profissionais das instituições museais sobre seu papel na realidade política e social 

de cada momento. Assim estão as experiências como as dos ecomuseus, ou mesmo 

a transformação do Museu Etnográfico do Trocadero no Museu do Homem e a criação 

de um departamento específico para a cultura tradicional francesa e sua posterior 

constituição do Museu Nacional de Artes e Tradições Populares. 

O movimento da Nova Museologia se constituiu imbuído de um caráter 

contestador, transformador no sentido de absorver as necessidades dos cidadãos nos 

mais diferentes contextos, considerando a participação de diversos segmentos e de 

desenvolvimento local, motivado não apenas pelas inquietações internas dos 

profissionais das instituições, mas pela realidade circundante. Neste sentido, coloca-

se como centro dos debates o seu papel social, em especial seu papel pedagógico e 

sua relação com o público (SANTOS, 2002). Não por acaso, a teoria pedagógica de 

Paulo Freire foi um dos pilares referenciais deste movimento. Como vimos, a prática 

da Nova Museologia fora provocada pelas mudanças na sociedade como um todo, 

expressas também nas instituições como o ICOM e a UNESCO por meio da revisão 

do papel social dos museus, caracterizados como instituições que guardam o que foi 

consagrado ou pinçado da sociedade como exemplar. Na tentativa de alterar o que foi 

sintetizado imaginariamente como o local de guarda frio e distante do homem e de 

seus problemas contemporâneos (SANTOS, 2002).  

Conforme avaliação da IX Conferência Geral do ICOM em Grenoble (1971), 

desde o fim das décadas de 1950 e 1970, já havia uma preocupação em relação ao 

aumento do número de visitantes escolares sem, necessariamente os museus terem 

estrutura para o recebimento. Portanto, era preciso a revisão da metodologia de 

recepção ao público visitante, criando estratégias para qualificação educacional do 

atendimento, transformando, por exemplo, a visita guiada em momentos de 

aprendizado com maior interação entre público e informações expositivas. A ênfase 

na participação do público visitante, através de ações conjuntas com as instituições 

do entorno, interação e elaboração de exposições e programas a respeito das 

questões do cotidiano. Em Grenoble, experiências de museus são apresentadas, 
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como os museus de vizinhanças, já citados e reconhecidos posteriormente como 

integrantes de um novo modelo museológico: 

 
 Aliás, naquele evento, é reconhecido um novo modelo de museu, 
denominado “neighbourhood museum” que tem como objetivo a 
construção e análise da história das comunidades, contribuindo para 
a identificação da sua identidade, colaborando para que os cidadãos 
se orgulhem da sua identidade cultural, utilizando as técnicas 
museológicas para solucionar problemas sociais e urbanos. O modelo 
proposto teve como referencial o trabalho desenvolvido pelo Museu de 
Anacostia, em Nova York, apresentado pelo seu diretor, Jonh Kinard. 
(SANTOS, 2002, p. 100). 

 
Santos corrobora com o balanço realizado no encontro de 1996, ao afirmar que 

nos anos de 1970 e 1980 as relações entre diferentes representantes do mundo dos 

museus, estabelecidas por meio das ações de Georges Henri Rivière e Hugues de 

Varine, presidentes do ICOM, possibilitou o intercâmbio de experiências e discussões 

que impulsionaram e deram base para a caracterização de um movimento 

internacional. Como já dito, os ecomuseus são compreendidos como comunidades-

museu, onde são identificados o território, seus habitantes com suas necessidades e 

anseios, donos de um patrimônio natural e cultural, de um passado a ser reconhecido 

e preservado, além de atores de um presente em movimento. Neste modelo o conceito 

de participação está no cerne da gestão administrativa, cultural e educativa do museu. 

No entanto, as discussões e os modelos não foram absorvidos pela maioria das 

instituições museológicas, nem mesmo pelos seus órgãos de representação como 

ICOM, por mais que seus eventos tenham propiciado as reflexões. 

No Brasil, segundo Santos, apesar da intensa instalação de museus no período 

entre 1964 e os anos de 1980, a ênfase fora na instalação de memoriais, a fim de 

certificar a ideia de nação constituída pelo regime ditatorial. Portanto, o documento 

construído durante a Mesa Redonda do Chile e as propostas do Movimento da Nova 

Museologia, ficaram desconhecidos pela maioria dos profissionais por alguns anos. 

Mas, após sua divulgação, o documento legitimou muitas iniciativas pedagógicas em 

relação ao patrimônio cultural e outras ações existentes, fazendo com que significativo 

número de profissionais brasileiros se envolvesse com o Movimento da Nova 

Museologia. 

 
Ao assentar a lupa sobre o tecido resultante da costura entre memória 
e poder, o pesquisador coloca-se em condições de compreender a teia 
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de forças que lhe confere sentido. Memória e poder exigem-se. Onde 
há poder, há resistência, há memória e há esquecimento. O caráter 
seletivo da memória implica o reconhecimento da sua vulnerabilidade 
à ação política de eleger, reeleger, subtrair, adicionar, excluir e incluir 
fragmentos no campo do memorável. A ação política, por seu turno, 
invoca, com frequência, o concurso da memória, seja para afirmar o 
novo, cuja eclosão dela depende, seja para ancorar no passado, em 
marcos fundadores especialmente selecionados, a experiência que se 
desenrola no presente (CHAGAS, 2003, p. 241). 
 
 

Manuelina Maria Duarte Cândido registra as contribuições de profissionais no 

campo da museologia brasileira, onde demonstra a importância dos encontros e seus 

documentos apontados neste capítulo como marcos fundamentais para a constituição 

de conhecimento. Dentre os profissionais paulistas encontra-se Waldisa Rússio 

Camargo Guarnieri53, intelectual que transitou tanto na Sociologia quanto na 

museologia, o que lhe permitiu desenhar propostas baseadas na responsabilidade 

social do profissional e do museu, aliada à importância da interação com a população 

local onde a instituição estiver inserida. A negação deste vínculo seria, segundo 

Guarnieri, uma alienação institucional em relação ao processo social como um todo e, 

consequentemente, uma condenação ao esquecimento. Segundo Cândido, Waldisa 

Rússio também desenvolve proposição que chama de museu-processo, cuja 

característica se funda na noção de participação e consciência crítica. 

Percebe-se, na proposta de Waldisa Rússio, a presença dos seguintes 
elementos: museu-processo; patrimônio material e imaterial 
(representativo, não total); público participante; discurso questionador 
/ formação de consciências críticas; máquinas em funcionamento; 
ideia de circuito; interdisciplinaridade. Estes elementos, entre outros, 
são evidenciadores do perfil de seu pensamento museológico. 
(CÂNDIDO, 2003, p. 98). 
 

No que diz respeito à formação de profissionais paulistas, como já apontado, a 

contribuição de Waldisa Rússio foi fundamental, e de acordo com Maria Cristina de 

Oliveira Bruno, para a museóloga apenas a formação crítica dos profissionais de 

museus poderia colocar em prática uma museologia socialmente responsável e 

engajada, conforme concebido no encontro do Chile em 1972. 

                                                           

53 Como apontado em nota, Waldisa Rússio Camargo Guarnieri foi responsável pelo primeiro curso de 

pós-graduação em Museologia de São Paulo, na Fundação Escola de Sociologia e Política, na década de 1980. 
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“O museólogo é um trabalhador social”, dizia Rússio. Incoerente seria 
conceber a Museologia como uma disciplina tecnicista, restrita ao 
tratamento das coleções museais. A interlocução com outras áreas do 
conhecimento poderia articular e orientar as práticas museológicas 
visando ao desenvolvimento das sociedades. Dessa forma, sua 
trajetória esteve intrinsecamente ligada, de forma pioneira, às 
preocupações de uma Museologia Social. Em outros termos, aos 
pressupostos da Sociomuseologia, que impregnaram a realidade 
museológica paulista (BRUNO, 2010c, p. 179). 

 

Mario Moutinho vê o conceito de Museologia Social, como resultado de um 

processo de adequação das “estruturas museológicas aos condicionalismos da 

sociedade contemporânea”, desencadeado por discussões de seus profissionais em 

encontros, já referenciados neste segundo capítulo. A noção provoca uma posição 

institucional frente a abertura aberto à participação e à construção de uma relação 

orgânica junto ao meio ao qual está inserida. (MOUTINHO, 1993) 

 

A abertura do museu ao meio e a sua relação orgânica com o contexto 
social que lhe dá vida tem provocado a necessidade de elaborar e 
esclarecer relações, noções e conceitos que podem dar conta deste 
processo.  
O alargamento da noção de patrimônio, é a consequente redefinição 
de "objeto museológico", a ideia de participação da comunidade na 
definição e gestão das práticas museológicas, a museologia como 
fator de desenvolvimento, as questões de interdisciplinaridade, a 
utilização das "novas tecnologias" de informação e a museografia 
como meio autónomo de comunicação, são exemplo das questões 
decorrentes das práticas museológicas contemporâneas e fazem 
parte de uma crescente bibliografia especializada (MOUTINHO, 1993, 
P.8). 

 

Um museu que se propõe a ser um centro de referência para segmentos 

normalmente desprivilegiados nas instituições, deveria estar próximo às concepções 

de museu integral desenhada no encontro de 1972, ou permanecerá nos modelos 

tradicionais de guarda de coleções, selecionadas por nomes escolhidos como 

especialistas e não acontecerá a participação real dos sujeitos produtores da cultura 

objeto de preservação. 

 
O museu "integral" insere, no âmbito específico das suas atividades, 
preocupações de carácter social e defende a participação alargada da 
comunidade como justificação última da sua própria essência e razão 
de ser.  
O museu passa a ser um instrumento de intervenção capaz de 
mobilizar vontades e esforços para a resolução de problemas comuns, 
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no seio das comunidades humanas onde se encontra. Os espaços e 
as coleções passam a plano "secundário" e a "pessoa", singular e/ou 
coletiva, assume o papel primordial no processo museológico. 
(RIBEIRO, 1993, p.16). 

 

O quadro que este capítulo tentou compor nos faz visualizar o quanto estão 

imbricadas a constituição inicial da Museologia e da Antropologia enquanto ciências, 

ultrapassando a ideia de que a primeira estaria, no sentido de instituição de guarda, a 

serviço da segunda, análise e construção do conhecimento. A navegação histórica, a 

partir do início do século XIX, desde a reformulação do Museu Etnográfico do 

Trocadero, passando pela constituição do Museu do Homem e do Museu Nacional de 

Artes e Tradições Populares, posteriormente a criação de ecomuseus e outras 

experiências de espaços museológicos, associada a ações específicas de 

organização do fazer museal, demonstrou ainda a relação direta deste percurso com 

coleções etnográficas ou de cultura popular e tradicional. Mais ainda, nos leva à 

reflexão sobre os recortes para a composição de coleções ou de bens patrimoniais, 

sobre a maneira como são analisadas ou expostas e à conclusão óbvia de que se 

trata de opções de discursos, profissionais, científicos, sociais, políticos. Onde pensar 

ciência é pensar prática, constituir uma coleção é optar por um determinado discurso 

relacionado a quem escolhe. 

Segundo Fonseca, “o que denominamos patrimônio constitui um discurso de 

segundo grau: às funções e significados de determinados bens é acrescentado um 

valor específico enquanto patrimônio, o que acarreta a ressemantização do bem e 

leva a alterações no seu sistema de valores” (FONSECA, 2005a, p. 41). Desta forma, 

segundo a autora, um bem patrimonial é um bem simbolicamente constituído sob 

motivação cultural e que se distingue do bem cultural em geral, enquanto signo 

selecionado por intermediação do Estado, por ser identitário de uma coletividade. A 

intermediação de agentes do Estado na nomeação de bens patrimoniais está, por sua 

vez, pautada pelos valores históricos de cada momento e dos segmentos sociais 

representados na instância de poder. O que justifica as alterações de prioridade para 

a seleção dos bens reconhecidos como patrimônio, com interferência na condução a 

partir de discussões externas e constituição de políticas favoráveis a universos 

culturais não necessariamente representados politicamente. Poderíamos distinguir 

entre um bem preservado num museu e um bem reconhecido como patrimônio cultural 
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local ou da humanidade, a partir da carga simbólica que possui para representar essas 

diferentes escalas da sociedade. Ainda sob a ideia de discurso de segundo grau para 

configurar o universo e atributo de um bem de patrimônio cultural, na medida que sua 

eleição traduz um pensamento e um olhar determinado, localizamos também a história 

da política brasileira de preservação e suas diferentes orientações. As coleções 

tratadas no primeiro capítulo apresentam claramente diferentes orientações temporais 

para preservação, por exemplo da década de 1930, considerada como a fase heroica 

(FONSECA, 2005a), primeiros passos consistentes na constituição de uma política de 

proteção patrimonial, no qual o Estado define em nome de um interesse público a 

denominação de bens como representantes simbólicos da nação.  

Diante do que descrevemos neste segundo capítulo, em muito baseado na obra 

de Nina Gorgus e Martine Segalen a respeito da trajetória de Georges Henri Rivière, 

constatamos a ocorrência quase simultânea das discussões realizadas nas décadas 

de 1930 e 1940. O significativo aqui é a revelação de uma similaridade entre o 

percurso do ATP e as coleções brasileiras, como a Missão de Pesquisas Folclóricas 

e o Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, ou seja, coleções de cultura popular, 

etnográficas, que sofreram crises semelhantes em decorrência de mudanças na 

administração pública e do significado de patrimônio cultural na sociedade 

contemporânea. A coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas formou-se num fértil 

momento de política cultural de preservação e, rapidamente, entrou em ostracismo 

por conta da alteração na gestão municipal. No caso específico do Museu de Folclore 

Rossini Tavares de Lima, houve uma primeira etapa para a grande mostra de Artes e 

Técnicas Tradicionais, que fez parte das comemorações do IV Centenário de São 

Paulo, com características de uma exposição universal para louvar o desenvolvimento 

social e econômico. Numa segunda etapa, um processo de aquisição continuada 

como resultado das pesquisas e trabalhos monográficos dos alunos da escola de 

folclore e de doações. O valor dos objetos integrantes do acervo deve ser estudado 

no contexto das pesquisas desenvolvidas pelos alunos e pelo próprio Rossini, além 

das doações pontuais. Ou seja, dentre o conjunto de eventos comemorativos, a 

exposição servia mais como um sinal do vislumbrado progresso do que de uma 

identidade regional, enquanto que os debates ocorridos ao longo do Seminário 

Internacional do Folclore em São Paulo demonstram divergências conceituais internas 

e externas (VILHENA, 1997b). Acrescente-se que, no momento em que Rossini 
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desenvolve seus trabalhos, também Lina Bo Bardi fazia suas experimentações 

museológicas a respeito da cultura popular. 
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Museu Nacional de Artes e Tradições Populares – Paris 

 

 

Como nomear este museu? Descarto a palavra folklore, de uso 

puramente científico. Eu proponho: museu francês (da mesma 

maneira como dizemos museu basco, museu da Lorena, museu 

bretão) de Artes e Tradições Populares. Vizinho do futuro Museu do 

Homem, ele poderá assim desempenhar seu papel neste centro de 

todas as ciências humanas, desejado e realizado pelo Dr. Rivet. 

(RIVIÈRE, 2005, p.24, tradução livre nossa) 

 

54 

  

                                                           

54 Imagem: MNATP - Vitrine 09 da Galeria de Estudos. Seção Técnicas de Produção. Acervo MuCem. 

Fotógrafo Hervé Jézéquel. Fonte: http://www.mucem.org/fr/collections  

http://www.mucem.org/fr/collections
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CAPÍTULO 3– REVISÃO DAS COLEÇÕES: MÁRIO, ROSSINI OU PAVILHÃO? 

 

3.1 Redescoberta da Missão de Pesquisas Folclóricas 

 

 

A noção de mediação utilizada no presente trabalho de pesquisa é, na maioria 

das situações, aquela compreendida essencialmente como um processo de 

intermediação entre dois ou mais campos de conteúdo cultural. O termo usado 

amplamente na Museologia contemporânea e adotado nos museus brasileiros nas 

últimas décadas, praticamente como sinônimo de ação educativa ou cultural. 

 
O termo designa essencialmente toda uma gama de intervenções 
realizadas no contexto museal, com o fim de estabelecer certos pontos 
de contato entre aquilo que é exposto (ao olhar) e os significados que 
estes objetos e sítios podem portar (o conhecimento). A mediação 
busca, de certo modo, favorecer o compartilhamento de experiências 
vividas entre os visitantes na sociabilidade da visita, e o aparecimento 
de referências comuns. Trata-se, então, de uma estratégia de 
comunicação com caráter educativo, que mobiliza as técnicas diversas 
em torno das coleções expostas, para fornecer aos visitantes os meios 
de melhor compreender certas dimensões das coleções e de 
compartilhar as apropriações feitas (DESVALLÉES; MAIRESSE, 
2013, p. 53). 

 

Fora do universo museológico, será utilizado no seu sentido mais amplo, ou 

seja, para significar o intercâmbio, a articulação de conteúdo simbólico ou de 

interesses de grupos distintos. Os intelectuais desempenham papel relevante tanto na 

formação das coleções preservadas quanto na maneira como elas são difundidas, em 

especial as de cultura tradicional. Neste sentido, Maria Celeste Mira nos alerta para 

uma outra dimensão no que diz respeito ao papel de mediador dos estudiosos ou 

interessados no tema e seus desdobramentos:  

 

Intelectuais e artistas vindos das classes médias têm sido os 
mediadores entre a cultura popular ou o folclore desde o século XIX 
(BURKE, 1989; ORTIZ, 1992). Tem sido a camada de artistas e 
intelectuais, dotados, por seu capital cultural (BOURDIEU, 1988), de 
maior legitimidade, a fração de classe que empresta sua força às 
classes populares, recolhendo, evidentemente, os lucros simbólicos 
daí decorrentes, uma vez que, no campo da cultura popular, o lucro 
econômico é diminuto ou adiado. Assim fazendo, desencadeiam, 
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como vimos, processos de mediação, a partir dos quais interpretam a 
(s) “tradição(ões)” em função de suas concepções estéticas e 
políticas, em função, portanto, de seus interesses ou dos grupos aos 
quais estão vinculados. Porém, como a mediação é sempre um 
processo de mão dupla, os grupos assim chamados tradicionais, como 
inúmeras pesquisas na área de Antropologia têm procurado 
demonstrar, se apressam em reinventar ou ressignificar suas práticas 
(MIRA, 2014, p. 117, grifo da autora).  

 

Em resenha sobre a obra de Nina Gorgus, Le magicien des vitrines, Heliena 

Angotti-Salgueiro comenta a preocupação de Georges Henri Rivière em relação ao 

destino do Museu Nacional de Artes Tradições Populares, além da polêmica sobre 

seu conceito, mudança de local e fechamento, que nos remete à realidade vivida por 

coleções de cultura popular no Brasil. Ela pontua o quanto essas tomadas de decisões 

alterando os conceitos, espaços de guarda, métodos museográficos e tudo o mais que 

cerca a vida de uma instituição são “desastrosas, sobretudo para a pesquisa, pois o 

material fica inacessível durante anos” (ANGOTTI-SALGUEIRO, 2006, p. 317). 

Quando realizamos um paralelo com as histórias institucionais de espaços de 

guarda, facilmente verificamos sua correspondência. A afirmação de Angotti-

Salgueiro carrega uma constatação a respeito do destino temporário ou definitivo de 

muitas coleções e, naturalmente, a angústia de pesquisadores e dos profissionais com 

elas envolvidos. Vimos no capítulo anterior o percurso, não apenas do trabalho de 

Rivière, mas das próprias instituições criadas ou propostas por ele até os dias atuais. 

As duas coleções das quais tratamos nesta pesquisa, Missão de Pesquisas 

Folclóricas e Museu do Folclore de São Paulo, passaram e passam por situações 

semelhantes. Assim como as instituições criadas por Rivière, é possível afirmar que 

as coleções constituídas a partir das propostas de Mário de Andrade e de Rossini 

Tavares de Lima adquiriram ao longo do tempo a aura de seus idealizadores, positiva 

ou negativamente. A saída de Andrade do Departamento de Cultura foi um período 

difícil para a continuidade dos projetos iniciados por ele, recentemente valorizados 

quando da entrada em pauta da discussão sobre patrimônio imaterial. O Museu do 

Folclore foi importante durante os anos de influência do Movimento Folclórico 

Brasileiro a ponto de ocupar um edifício destacado no Parque Ibirapuera, 

independente de toda a discussão acadêmica travada entre sociólogos e folcloristas.  

Sem entrar no mérito de como a temática da cultura popular era abordada no 

currículo escolar, a visita ao Museu do Folclore fez parte da programação de diferentes 

gerações de estudantes até o fim da década de 1990. Já os registros da Missão de 
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Pesquisas Folclóricas permaneceram em silêncio por cerca de 30 anos, tempo 

decorrido entre os trabalhos de organização realizados por Oneyda Alvarenga até 

1950 e sua revalorização iniciada pelo diagnóstico dos pesquisadores da Secretaria 

Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, no início dos anos 1980, culminando, a 

partir dos anos 2000, em inúmeros trabalhos de divulgação e estudo referentes ao 

projeto da Missão, considerada como a cereja no bolo do Departamento de Cultura 

de São Paulo, e das ideias de Mário de Andrade sobre cultura imaterial. Em 

contrapartida, houve um descaso com os estudos de folcloristas como Rossini 

Tavares de Lima e, consequentemente, da coleção por ele constituída.  

Setenta anos depois de a equipe de pesquisadores ter realizado os trabalhos 

da Missão de Pesquisas Folclóricas e da instituição do processo de tombamento no 

Brasil, o material resultante da viagem, juntamente com as demais coleções que 

integram o acervo histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga (Missão de Pesquisas 

Folclóricas, Sociedade de Etnografia e Folclore e documentação histórica 

administrativa da Discoteca Pública Municipal), foram inscritas no livro de Tombo 

Histórico do IPHAN55. Este fato simboliza o processo, iniciado na década de 1980, de 

reconhecimento e de revalorização desta coleção após todo o trabalho desenvolvido 

por Oneyda Alvarenga em que esteve à frente da Discoteca e de outros profissionais 

envolvidos no processo ao longo da sua história institucional.  

O parecer do tombamento sintetiza as ações de preservação e difusão também 

em período recente do acervo, como a parceria entre organizações ligadas às três 

instâncias públicas, o Centro Cultural São Paulo, o Instituto de Estudos Brasileiros – 

IEB da Universidade de São Paulo e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN, municipal, estadual e federal respectivamente, gerador do 

processo. Segundo Maria Cecília Londres Fonseca, autora do relatório apreciado pelo 

Conselho, o material se diferencia dos bens tombados pelo IPHAN até o momento, 

pois trata-se essencialmente de registros audiovisuais, singularizando-se tanto como 

objetos físicos quanto como conteúdo, cujo valor histórico cultural por si só é 

                                                           
55 Primeiro instrumento legal brasileiro para a proteção do patrimônio cultural, o Decreto-Lei de 

nº 25, de 30 de novembro de 1937, define como patrimônio: “conjunto de bens móveis e imóveis 
existentes no país e cuja conservação é 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” (BRASIL, 1937) O acervo histórico da discoteca Oneyda Alvarenga está 
registrado no Livro do Tombo Histórico, Processo nº 1513, iniciado em 2003 e tombado em fevereiro 
de 2008. (IPHAN. Lista de Bens Tombados e em andamento 1938-2015). A reunião do conselho 
consultivo do Patrimônio Cultural que deliberou o tombamento do acervo foi realizada em 11 de agosto 
de 2005, RJ. (ATA da 47ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural).  
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indiscutível. Neste sentido, a conselheira propõe uma avaliação a partir do ineditismo 

e pelo início de uma proteção a  

 
documentos produzidos com tecnologias relativamente recentes, e 
também um ato oportuno, na medida em que esse tipo de registro 
histórico, que possibilita a fixação em suportes, por natureza 
reprodutíveis, de manifestações culturais cuja memória dificilmente 
poderia ser preservada de outra forma, constitui documentação do 
maior interesse como recurso para a salvaguarda dos bens culturais 
de natureza imaterial, conforme previsto no Decreto 3.551, de 4 de 
agosto de 2000. (FONSECA, 2005b, Pág. 20) 
 
 

Para Fonseca, o trabalho realizado em 1938 antecipou, inclusive, o proposto 

no decreto referido por ela, quanto à documentação por todos os meios técnicos e 

divulgação e promoção, como havia proposto Mário de Andrade em seu anteprojeto56  

do atual IPHAN. Demonstra também o vínculo entre tombamento e registro e, 

naturalmente, material e imaterial, confluindo para uma observação feita na mesma 

reunião por Ulpiano Bezerra de Meneses ao tratar do tombamento da cidade de Areia, 

na Paraíba: 

 
Senhor Presidente, as preocupações do Conselheiro Leme Machado 
me parecem pertinentes porque o tombamento sempre atinge coisas 
complexas, mais ou menos complexas, mas sempre complexas; isto 
é, apresentam uma multiplicidade de atributos que não têm todos a 
mesma hierarquia, de maneira que é necessário especificar quais 
aqueles atributos que tornam os bens merecedores de proteção do 
Estado. A esse respeito, me permitiria uma observação sobre o que 
disse o Conselheiro Paulo Ormindo no caso como do Ministério da 
Fazenda, cujos os atributos principais são de natureza histórica, 
cognitiva, para conhecimento de um certo estado de coisas. Isso não 
significa que se possa deixar de margem qualquer outro tipo de 
atributo. Em outras palavras, esses valores e esses significados só 
existem em coisas sensorialmente apreensíveis, não há atributo de 
natureza imaterial que não se expresse materialmente (MENESES, 
2005, p. 18) 
 

                                                           
56 De acordo com Fernando Fernandes da Silva, o anteprojeto de 1936 elaborado por Mário de 

Andrade, foi concebido em contexto favorável, já que, diferente das anteriores a Constituição Brasileira 
de 1934 atribuía à União e aos Estados a responsabilidade de proteção patrimonial e evasão de obras 
de arte do Brasil. Segundo este autor, a inovação e contemporaneidade do texto de Mário, é de possuir  
diretrizes de proteção que só foram adotadas internacional e nacionalmente muitos anos depois. 
Especificamente trata de duas diretrizes, uma que se refere à proteção de bens imateriais, com inclusão 
do tema folclore, tanto na categoria de arqueologia e arte ameríndia, quanto na de cultura popular, para 
exprimir manifestações de vocábulos, lendas, medicina, culinária, cantos, magia. Outra diretriz 
inovadora é não limitar a noção de bem cultural no sentido de monumental, abrangendo objetos, 
artefatos que contribuem para a formação cultural (SILVA, 2002).  
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Fonseca registra a importância testemunhal da documentação para a 

etnografia brasileira, em especial para a Etnomusicologia. Salienta também que na 

época de sua realização, a produção de segmentos da população, objeto da pesquisa, 

não recebiam um reconhecimento enquanto patrimônio nacional, pois nossas elites 

ainda conferiam distinção à arte e ao conhecimento, cujos atributos essenciais 

estavam ligados a uma origem europeia. 

 
O olhar que Mário de Andrade e sua equipe lançaram sobre 
manifestações culturais na época tão pouco visíveis nos ambientes 
urbanos, às vezes até objeto de perseguição policial, e tão pouco 
accessíveis à percepção da sociedade brasileira – olhar que orientou 
Mário na elaboração do anteprojeto para o SPAN em 1936 e que se 
materializou na busca das formas mais adequadas para protege-las – 
antecipa uma concepção ampla de patrimônio cultural que só será 
desenvolvida no Brasil, e mesmo no âmbito da Unesco, várias 
décadas mais tarde. Nesse sentido, com o tombamento, se estará 
contribuindo tanto para a salvaguarda, transmissão e a difusão da 
cultura de grupos da sociedade brasileira que, até há poucos anos, 
não dispunham de instrumentos legais para a proteção e da 
preservação cultural no Brasil (FONSECA, 2005b, p. 21)  
 

O texto do parecer de tombamento do acervo histórico da Discoteca Oneyda 

Alvarenga destaca ainda a relação umbilical entre outros dois conjuntos: a coleção 

pessoal de Mário de Andrade, tombada em 1996 pelo IPHAN, sob a guarda do Instituto 

de Estudos Brasileiros – IEB; e a pertencente ao próprio IPHAN resultante do trabalho 

do escritor e sua equipe nos primeiros anos da instituição no escritório regional de 

São Paulo, cujas características unificadoras são a temática e a metodologia de 

documentação. Outro aspecto importante apontado no parecer é a aproximação com 

outras pesquisas da época, como as realizadas por Luís da Câmara Cascudo e Edison 

Carneiro, além da identificação no tombamento do Museu da Magia Negra57, da 

Academia de Política do Rio de Janeiro, da mesma perspectiva orientadora de 

preservação da produção popular como interesse científico. Esta era postura 

defendida por Mário de Andrade. Na atualidade a metodologia se assemelha à 

                                                           

57 A coleção do Museu de Magia Negra pertencente ao Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi o 

primeiro bem etnográfico tombado inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1938. Este acervo ainda colocado em segundo plano e, por muitos 

anos praticamente ocultado das listas do Iphan, ainda está por receber as discussões e estudos merecidos. A este 

respeito consultar pesquisa de Alexandre Fernandes Corrêa (CORRÊA, 2005). 
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produção de inventários como um dos mecanismos de preservação do bem imaterial. 

(FONSECA, 2005b). 

 

 
Por esse motivo, reza a metodologia adotada pelo Iphan atualmente 
que produtores, criadores e atores, principais beneficiários dos 
trabalhos, não sejam mais vistos apenas como objeto de estudo ou 
informantes, mas sejam integrados à pesquisa como parceiros e 
intérpretes legítimos de sua cultura, numa relação de diálogo com os 
pesquisadores (FONSECA, 2005b, p. 26). 
 
 

Outra observação importante no parecer de Fonseca é a possibilidade para o 

uso do acervo como testemunho em reivindicações autorais, propriedade intelectual, 

e contra apropriações indébitas de conhecimentos tradicionais. O parecer finaliza 

relacionando as ações realizadas para a conservação, a documentação e difusão das 

coleções, tais como remasterização das gravações, reprodução das fotografias, 

telecinagem e edição de todos os filmes, documentação higienizada, microfilmada, 

indexada e informatizada, transcrição de documentos, coleção restaurada, 

acondicionada e armazenada (FONSECA, 2005b). 

A importância e atualidade do trabalho feito por essa viagem etnográfica é de 

fácil verificação. Como apontado por Flávia Camargo Toni, Mário de Andrade ao 

redigir, em 1936, o anteprojeto do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

propunha a valorização de manifestações culturais como um bem de cultura imaterial 

a ser protegido, sendo os diferentes mecanismos de registro a estratégia de 

preservação. Ou seja, o uso de equipamento de gravação em discos e filmes sonoros, 

além dos registros em fotografia é essencial para estudos posteriores. Considerando 

ainda a importância de novo mapeamento a cada cinco anos para, por exemplo, “que 

no futuro se detectassem, comparativamente, as mudanças operadas no cantar dos 

povos brasileiros”. (TONI, 2006, p. 76).   

 

Da mesma forma com que a inscrição num dos livros de tombamento 
de tal escultura, de tal quadro histórico, dum Debret como dum 
sambaqui, impede a destruição ou dispersão deles, a fonografia 
gravando uma canção popular cientificamente ou o filme sonoro 
gravando tal versão baiana do Bumba-meu-boi, impedem a perda 
destas criações, que o progresso, o rádio, o cinema estão matando 
com violenta rapidez (ANDRADE, 1981, p. 53) 
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O primeiro capítulo apresentou o processo de organização inicial da coleção da 

Missão por parte de Oneyda Alvarenga, tendo em vista a mudança na gestão 

municipal, a saída ainda em 1938 de Mário de Andrade do Departamento de Cultura 

e a impossibilidade de contratação dos pesquisadores participantes. Alvarenga foi 

responsável por consolidar a Discoteca Pública num equipamento de cultura 

referencial, dentro e fora do país. O fato de ter permanecido à frente da instituição, 

mesmo após a saída de Mário e as mudanças na administração municipal, além da 

constante instabilidade para manutenção dos serviços de atendimento ao público ou 

aquisição de acervo, fez com que a sistematização iniciada por ela se mantivesse. 

Os fichários organizados pela diretora da discoteca garantiram que as diretrizes 

do serviço de atendimento fossem aplicadas para consulta e pesquisa. Os 

consulentes podiam, por meio de múltiplas entradas, realizar sua pesquisa, fosse no 

acervo de discos ou de partituras. Aos poucos imprimiu sua maneira de conduzir os 

trabalhos na instituição, muitas vezes, sendo considerada rígida demais, pois não 

abria mão das normatizações e da autocrítica (SAMPIETRI, 2009). Os princípios a 

respeito da discoteca e de demais projetos do Departamento, que ela absorveu tão 

intensamente do seu ex-professor e chefe, Mário de Andrade, após sua morte, em 

1945, além das mudanças na prioridade da gestão municipal, fundamentaram sua 

maneira de conduzir, tornando-a rigorosa, já que sua responsabilidade para com a 

manutenção do projeto pesou significativamente. Em 1946, a Discoteca é 

reestruturada pela lei municipal nº 360 de 13 de dezembro, alterando suas atribuições 

centrais, inicialmente pautadas na formação e atualização de acervo, de público e de 

produção científica no campo da música58. A mudança subordina o Departamento de 

Cultura à recém-criada Secretaria Municipal de Cultura e Higiene, reduzindo 

consideravelmente sua possibilidade de recursos para compra de acervo e execução 

de pesquisas, suas ações concentram-se nas consultas, recitais e concertos seguidos 

de conferências. Podemos considerar ainda como perda maior - que se perpetuou por 

muitos anos ou mesmo até os dias atuais - a ausência de pesquisas internas. Uma 

solução encontrada por Oneyda foi a realização de chamadas para estudos externos, 

como Concurso de Monografias sobre Folclore Mário de Andrade. 

                                                           
58 “ A Discoteca até hoje é uma instituição única na cidade de São Paulo. Possui o maior acervo 

público de discos em 78 rotações gravados no Brasil: são 15 mil títulos de 28 mil lançados no país. 
Ainda tem a maior coleção pública de partituras com 35 mil unidades e um acervo com o total de 70 mil 
discos” (SAMPIETRI, 2009, p. 12). 
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O fato de a Discoteca ter nos seus dez primeiros anos se consolidado enquanto 

equipamento cultural público, permitiu que seus trabalhos fossem mantidos, evitando 

cortes completos como o da programação popular do Teatro Municipal e o abandono 

da seção de Parques Infantis (SAMPIETRI, 2009). A rede de contatos, estabelecida 

durante a gestão de Mário no Departamento, que Alvarenga conseguiu manter, 

beneficiou a Discoteca, por meio de doações e de intercâmbios. Apesar da 

possibilidade de acionar intelectuais, instituições e interessados em geral para o 

trabalho, isto não significou uma trajetória tranquila, pois além da falta de recursos, de 

funcionários e, por vezes, de interesse da própria gestão municipal, a Discoteca 

enfrentou diversas mudanças de endereço, culminando na sua transformação, 

primeiro, no Departamento de Informação e Documentação Artística - IDART, em 

1975, e depois com sua incorporação como uma seção da Divisão de Bibliotecas no 

Centro Cultural São Paulo, em 1982.  

A característica maior do trabalho da diretora da Discoteca Pública Municipal 

foi o seu rigor organizacional. As diretrizes desse equipamento cultural visavam mais 

do que a constituição de uma coleção para consulta ou audição musical. Seu objetivo 

também era o de propiciar a construção de conhecimento a partir da elaboração de 

novos documentos, por pesquisa em campo, por gravação de registros musicais ou 

falados, como no caso do Arquivo da Palavra. O registro fonográfico ao lado da grafia 

musical era fundamental. 

 

Os propósitos de Mário de Andrade, a respeito do interesse pelo 
registro musical, tinham a finalidade de divulgar o conhecimento e a 
criação artística gerados pelo povo e que deveriam ser destinados à 
apropriação de conhecimento do mesmo povo. Num processo de 
transmissão cultural, as novas gerações, gradualmente, receberiam e 
contribuiriam para essas modificações no gênero artístico popular. Aí 
entra a importância do trabalho de coleta e organização de registros 
musicais: o centro de documentação organizado, à disposição de 
consulentes, possibilita, por sua vez, a tarefa do compositor, do 
pesquisador, do estudioso, com sua análise, a fim de criar e recriar 
obras de expressão “genuinamente nacionais”. 
Conforme a descrição elaborada por Mário de Andrade das fases 
pelas quais deveria passar a evolução da música nacional, na década 
de 1930, quando da criação da Discoteca Pública Municipal, estava-
se na etapa nacionalista, isto é, na etapa em que a manifestação 
musical do Brasil tomava consciência de si mesma. 
O uso dos fonogramas e das demais informações a eles anexadas e 
catalogadas, constituiria a base de pesquisa por parte dos 
compositores, ou seja, dos agentes responsáveis pelas novas 
expressões musicais de então. Haveria relação direta entre a 
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utilização da Discoteca e a produção da música nacional. Os 
fonogramas traziam o elemento folclórico, o qual, na opinião de Mário 
de Andrade, não deveria ser mero fornecedor de temas indígenas ou 
africanos, a serem escolhidos isoladamente. O nacionalismo musical, 
como pregava Mário de Andrade, teria de ser renovador, como o 
próprio Modernismo. (CAROZZE. 2014, p.157, grifo da autora). 
 

 

Mário de Andrade tinha plena segurança em confiar este trabalho à Oneyda, 

pois não se tratava apenas de uma ex-aluna de piano do Conservatório Dramático 

Musical de São Paulo, fazia parte do pequeno grupo de estudos que Mário recebia 

em sua casa, no intuito de formar intelectuais da área musical.59 Ela assumiu 

plenamente o projeto de seu professor, facilmente verificado pelas produções ao longo 

dos anos em que esteve à frente da Discoteca. Sua disciplina possibilitou a 

estruturação da proposta a ponto de, no primeiro relatório, assinado por Mário de 

Andrade, em 11 de junho de 1937, sobre as atividades do Departamento de Cultura 

em 1936 registrar uma série de trabalhos e aquisições para a instituição. 

Inaugurada em 18 de novembro de 1935 a Discoteca, no primeiro momento 

ligada diretamente à Chefia da Divisão de Expansão Cultural, contava com duas 

cabines de consulta individual e uma pequena sala para preleções e consultas 

coletivas. No primeiro mês tinha 85 frequentadores, num registro de 274 discos 

executados. Realizou diversas preleções para alunos do Conservatório Dramático 

Musical e ao fim do ano inicial contava com cerca de dois mil e quinhentos discos, 

classificados entre “música erudita estrangeira e nacional, música folclorista brasileira, 

coleções infantis, discos ‘texto’ de psicologia musical e edições especiais de história 

da música”. (CALIL; PENTEADO, 2015, p. 111). Consta ainda, no relatório das 

atividades a realização de diversas gravações, tais como, a obra de Carlos Gomes, 

Sonata para Quinteto de Arcos, em três discos; peças corais do recém-criado Coral 

Paulistano, com regência de Camargo Guarnieri; iniciado o Arquivo da Palavra com 

gravações do pintor Lasar Segall, da atriz Dulcina de Morais, do músico Souza Lima 

                                                           
59 Carozze observa, que o fato de o estudo de piano ser uma das atividades reservadas às 

mulheres, fez com que muitas transitassem com tranquilidade neste universo e se transformassem em 
intelectuais respeitadas, como ocorreu com Oneyda Alvarenga (CAROZZE, 2014). Como afirmado por 
Toni, o quadro de São Paulo talvez tenha atraído Oneyda a buscar Mário de Andrade, “aprender música 
não era sinônimo de ter carreira artística. Em São Paulo pelo menos quatro moças desafiaram o 
modelo: Magdalena Tagliaferro, Guiomar Novaes, Antonieta Rudge e Dinorá de Carvalho que foi, 
inclusive, compositora e contemporânea de Mário de Andrade nas salas de aula do Conservatório”. 
(TONI, 2015 <<http://centrocultural.cc/discoteca/index.php/2015/08/03/perfil-de-oneyda-perfil-de-
maria/ >> Acessado em 03/10/2015) 

http://centrocultural.cc/discoteca/index.php/2015/08/03/perfil-de-oneyda-perfil-de-maria/
http://centrocultural.cc/discoteca/index.php/2015/08/03/perfil-de-oneyda-perfil-de-maria/
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e outros personagens considerados ilustres na época. Citado também entre as 

atividades sob a responsabilidade da Discoteca estão as filmagens etnográficas, 

Congada, Moçambique e trechos de Cavalhada na cidade de Mogi das Cruzes, 

próxima a capital de São Paulo; os filmes encomendados ao casal Lévi-Strauss como 

contrapartida ao apoio recebido pelo Departamento de Cultura à viagem ao estado de 

Mato Grosso; Cateretê de Varginha em Minas Gerais; Festa do Divino em Mogi das 

Cruzes em São Paulo; Moçambique de Santa Isabel realizado por Arthur Pereira60. 

Compra de equipamento de gravação, aparelho portátil Presto Recorder, utilizado 

posteriormente na Missão de Pesquisas Folclóricas. Inicio do registro de 

documentação musical e aquisição de instrumentos musicais, cita também a 

participação de Camargo Guarnieri, como representante do departamento de Cultura 

no II Congresso Afro Brasileiro realizado em Salvador no mês de dezembro de 1936 

(CALIL; PENTEADO, 2015). 

Este breve apanhado das realizações da Divisão de Expansão Cultural, 

especificamente a cargo da Discoteca, nos dá a dimensão da responsabilidade 

assumida por Oneyda Alvarenga. É de se supor a tensão e a euforia da jovem 

musicóloga em estar envolvida com um projeto como esse. Carozze demonstra a 

partir da biblioteca de Mário de Andrade, toda uma bibliografia de referência para o 

trabalho na Discoteca, são catálogos, antologias, livros, artigos e documentos sobre 

estudos musicais, estrutura e experiências de instalação de rádios, discoteca e 

musicologia em geral. Afinal, música era, além de uma paixão, a vida profissional do 

escritor disciplinado, metódico e impressionantemente atualizado. Carozze, ao citar 

um relatório de Carleton Sprange Smith da biblioteca pública de Nova York sobre a 

qualidade61 da Discoteca Pública de São Paulo, afirma que os anos entre 1930 e 1940 

foram um período voltado à sistematização do conhecimento no campo da música em 

todo o mundo ocidental, onde as rádio escolas e discotecas como apoio tinham papel 

educativo fundamental (CAROZZE, 2014).  

                                                           
60 Este filme gravado em junho de 1933, contém ao que se tem notícia até o momento, um dos dois 

registros existentes de imagem em movimento do escritor Mário de Andrade. A outra imagem foi registrada em 
1927, na inauguração da Casa Modernista, projetada por Gregori Warchavichik, uma das casas históricas da 
Secretaria Municipal de Cultura. 

61 Carleton Sprague Smith era musicólogo e adido cultural dos Estados Unidos da América, 
permanecendo no Brasil no período de 1942 a 1945. Visitou países da América Latina para conhecer as discotecas 
existentes e, em seu relato sobre a de São Paulo, utilizou várias informações fornecidas por Oneyda Alvarenga 
acerca da organização e do acervo existente, comentando ser a instituição tão importante que todos deveriam 
conhece-la. (CAROZZE, 2014). 
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Oneyda Alvarenga dedica o mesmo cuidado dado ao acervo da Discoteca à 

organização do material coletado e registrado pela equipe da Missão de Pesquisas 

Folclóricas. Todas as informações a respeito dos registros estavam nas cadernetas 

de campo dos pesquisadores e ou em papéis soltos, na medida em que as fichas 

previamente elaboradas foram rapidamente abandonadas. Dessa forma, um trabalho 

por vezes de garimpo foi realizado nos pequenos cadernos, em sua maioria 

preenchidos por Luís Saia, o coordenador da Missão, os de música pelo Maestro 

Braunwieser e alguns dados passados a limpo por Benedicto Pacheco. Foram as 

anotações das cadernetas que garantiram a identificação de cada cantador, violeiro, 

artista informante registrados em discos, filmes e fotografias, doadores ou vendedores 

dos objetos recolhidos durante os meses de fevereiro a julho de 1938 (TONI, 2010).  

No que diz respeito aos procedimentos de pesquisa da Missão e a própria 

sistematização posterior destes registros, Oneyda escolheu como já dito o método do 

musicólogo romeno Constantin Brailoiu. Sua proposta metodológica de coleta de 

dados é estruturada a partir da utilização de diferentes recursos, onde um mecanismo 

complementa as informações de outro. Toni define como “materiais auxiliares dos 

pesquisadores entre aqueles mecânicos - como as máquinas de filmagem, fotografia 

e gravação – e aqueles de papel”. (TONI, 2010, p. 29). No caso da Missão, os de 

papel incluíam formulários com questões já impressas, a fim de facilitar a dinâmica e 

padronizar as questões, blocos, cadernetas para notações musicais e as cadernetas 

simples, que ao final tornaram-se a base principal de todas as informações para a 

classificação e organização do material. 

Oneyda construiu um fichário catalográfico, com cerca de cinco mil fichas, 

subdividido em 10 seções que permitiu a indexação dos dados com diferentes 

entradas para recuperação das informações distribuídas nos diferentes suportes, 

como filmes, fotografias, cadernetas de campo e outros papéis, discos e objetos. Não 

obstante as dificuldades financeiras e ou político-administrativas do Departamento de 

Cultura, Oneyda seguiu além da sistematização dos dados num fichário folclórico, 

garantiu os primeiros trabalhos de divulgação com a matrização e distribuição dos 

discos (1945), a publicação de Melodias Registradas Por Meios Não Mecânicos 

(1946), as publicações da série Registros Sonoros de Folclore Musical Brasileiro 

(1948-1956), por gêneros musicais e do Catálogo Ilustrado do Museu Folclórico 

(1948).  Os 234 discos editados com o selo da Discoteca, entre os anos de 1936 e 

1945, foram divididos nos conjuntos: Música folclórica nacional, Música erudita 
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nacional, Registros de Fonética e de Homens Ilustres do Brasil, ou seja, séries 

Folclore, Música Erudita e Arquivo da Palavra respectivamente.62 Além dos catálogos, 

Arquivo Folclórico, que apresentavam num volume todas as fotografias dos objetos 

etnográficos resultantes das pesquisas e que integrariam o futuro Museu do Folclore 

e, em outro, as partituras das notações musicais feitas por Oneyda, Mário e 

Braunwieser, a Discoteca publicou uma série resultante dos estudos que o material 

possibilitava: Registros Sonoros de Folclore Musical Brasileiro, com volumes 

dedicados a Xangô (1946), Tambor de Mina e Tambor de Crioulo (1948), Catimbó 

(1949), Babassuê (1950) e Chegança de Marujos (1956), todos organizados e escritos 

por Oneyda Alvarenga.  

Flávia Camargo Toni relata a organização realizada por Oneyda Alvarenga no 

fichário encontrado quando da transferência da Discoteca Pública para o Centro 

Cultural São Paulo: 

 
O Fichário Folclórico reunia todos os dados relativos a fotos, objetos, 
discos, textos, filmes e informantes da Missão de Pesquisas 
Folclóricas e de outras realizações da Discoteca. Aqui vamos 
simplesmente nos ater à coleção do grupo que viajou em 1938. As 
fotos foram separadas em negativos e ampliações – os negativos 
foram colocados em álbuns com folhas de papel manteiga e as 
ampliações em fichas especialmente elaboradas para este fim que 

                                                           
62 Estas gravações foram distribuídas para algumas instituições ou pesquisadores e, foram 

também, alvo de avaliação entre Mário de Andrade e Oneyda Alvarenga, sobre a pertinência ou não 
de cessão do material para pesquisadores, em especial os estrangeiros. Havia uma forte preocupação 
por parte de Mário no que diz respeito a possibilitar que fora do país fosse extremamente estudado e 
explorado o que os nossos estudiosos ainda não tinham conseguido realizar. Na correspondência 
trocada entre os dois essa preocupação é explicitada, casos concretos foram as solicitações de 
Carleton Sprague Smith, presidente da Sociedade Americana de Musicologia e chefe da Divisão de 
Música da Biblioteca Nacional de Nova York e do linguista Lorenzo Turner, apresentado em 1940 a 
Oneyda Alvarenga por Donald Pierson, na época professor da Escola Livre de Sociologia e Política, 
(ALVARENGA; ANDRADE, 1983). Turner, pesquisador norte-americano teve seu material divulgado 
recentemente no Brasil, onde além de uma série de gravações sobre os terreiros da Bahia, constam 
registros da voz de Mário de Andrade e Rachel de Queiroz.  

 
Após 70 anos da morte de Mário de Andrade (1893/1945), pode-se escutar a voz do escritor e musicólogo paulista, 
registro colocado à disposição da entidade pelo Archives for Traditional Music da Universidade de Indiana 
(Bloomington, Estados Unidos). A gravação, de 1940, foi realizada na cidade do Rio de Janeiro pelo linguista afro-
americano Lorenzo Dow Turner (1890-1972), que estudou o dialeto Gullah (Geórgia, Estados Unidos). Recém 
localizado pelo musicólogo Xavier Vatin e trazido para o Brasil para análise e identificação com a colaboração do 
musicólogo Carlos Sandroni, o disco traz 5 melodias na face A: Aribu, cantada por Rachel de Queiroz, proveniente 
do Ceará; Zunzum, cantada por Mário de Andrade e Mary (Houston) Pedrosa, peça do final do século XVIII, usada 
nas rodas de bebida, originária de Minas Gerais; Tava muito doentim, cantada por Rachel de Queiroz, colhida por 
Ascenso Ferreira e Mestre Rozendo, em Pernambuco; Deus lhe pague a santa esmola, cantiga de mendigos colhida 
por Mário de Andrade em Catolé do Rocha, no interior da Paraíba e Toca zumba, cantada por Mário de Andrade, 
composta por Gomes Cardim, após a Abolição da escravatura. Na face B, os três cantores conversam sobre as 
melodias cantadas e Rachel de Queiroz canta Meu irmão me dê uma esmola além de se escutar as vozes de outros 

dois personagens, Mário Pedrosa e Pedro Nava. De fato, era muito difícil avaliar naquele momento quão célebres 
se tornariam aqueles informantes. (TONI. 2015) gravações disponíveis em <<http://www.ieb.usp.br/noticia/mrio-
de-andrade-raquel-de-queiroz-e-mary-pedrosa-cantam-para-lorenzo-turner>> Acesso em 08/11/2015 

http://www.ieb.usp.br/noticia/mrio-de-andrade-raquel-de-queiroz-e-mary-pedrosa-cantam-para-lorenzo-turner
http://www.ieb.usp.br/noticia/mrio-de-andrade-raquel-de-queiroz-e-mary-pedrosa-cantam-para-lorenzo-turner
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mantêm a cópia e a descrição do assunto na mesma cartela. Os 
objetos foram descritos separadamente, recebendo cada um sua ficha 
e número correspondente em etiqueta adesiva. Os discos receberam 
várias fichas diferentes que serviam para cruzar as informações entre 
os ramos do Fichário. A primeira delas descrevia a matriz, como um 
todo; as demais designavam cada qual as melodias do disco e ainda 
cada um dos gêneros musicais e cidades em que tinham sido 
gravadas. Os textos que foram transcritos das Cadernetas de Campo 
e as folhas avulsas traziam cada uma o seu número e davam entrada 
conforme seu título e formas. Para os filmes havia também duas fichas 
– uma em que se descrevia o conteúdo de cada um dos vinte que 
integravam a filmoteca, e outra, que dava entrada por título – bumba-
meu-boi, xangô, etc. O ramo dos informantes relacionava o nome de 
cada um dos membros que tinha participado das coletas, indicada 
fotografia, filme e melodia em que apareciam.  
Desta forma, Oneyda conseguiu todas as informações trazidas pela 
Missão de Pesquisas Folclóricas. Foi graças a isso que pudemos 
saber quais os títulos da pasta ou dos filmes extraviados. Além disso, 
foi possível elaborar um confronto entre as melodias registradas em 
1938 e as matrizes que a Chefe da Discoteca pode fazer com a 
escassez de verbas em que foi obrigada a trabalhar (TONI, 1985, p. 
46, grifos da autora).  

 

Com intenção de garantir acesso de pesquisadores e musicistas às partituras 

das melodias gravadas pela Missão, Camargo Guarnieri é contratado em maio de 

1944, para realizar sua transcrição. O compositor e maestro tinha vínculo com o 

Departamento de Cultura desde seu início. Fora representando a instituição ao II 

Congresso Afro-Brasileiro em 1937 na Bahia63. Como regente do Coral Paulistano, 

como tal gravou na Discoteca composições suas e de nomes paulistas como João de 

Souza Lima, Dinorah de Carvalho, Francisco Mignone; gravou depoimento para o 

Arquivo da Palavra; esteve à frente como Maestro Supervisor da Orquestra do 

Departamento de Cultura entre o período de 1947 e 1953. Para o trabalho de 

transcrição das gravações da Missão de Pesquisas Folclóricas, o maestro recebeu 

um aparelho para reprodução dos discos de acetato, latas de agulhas RCA Victor, 140 

folhas de papel de música e remessas de um total de 106 discos em acetato. Guarnieri 

levou quase dez anos para a entrega do trabalho, 220 melodias transcritas, 

justificando-se por conta das dificuldades técnicas das gravações e pela sua intenção 

de apresentar o melhor resultado possível (ABRAHIM, 2008). O fato de Camargo 

Guarnieri ter levado de 1944 a 1954 para finalizar e entregar as transcrições deve ter 

                                                           
63 Os registros desta viagem de pesquisa de Camargo Guarnieri formam um outro conjunto 

importante do acervo histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga, no Centro Cultural São Paulo, assim 
como no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, onde se encontram as 
cadernetas de campo e fotografias. 
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sido uma frustração para Oneyda Alvarenga, que não pode incluir as partituras nas 

publicações da Discoteca, como por exemplo a publicação Melodias Registradas Por 

Meios Não Mecânicos, de 1946, que contava entre as já citadas anteriormente, as 

anotações musicais realizadas pelo próprio Guarnieri por ocasião do II Congresso 

Afro-Brasileiro de 1937.  

Poderíamos elencar mais ações da diretora da Discoteca tanto promovendo 

suas atividades quanto no processo em que se afirmou como musicóloga e folclorista, 

além de suas investidas para preservar o projeto inicial do Departamento de Cultura.  

Publicações recentes tentam dar conta do trabalho executado por Oneyda, que ao 

final das contas, garantiu a comprovação dos projetos desenvolvidos pelo pequeno 

grupo de intelectuais liderados por Mário de Andrade e Paulo Duarte, localizando na 

história nomes como o dela própria e o de Dina Lévi-Strauss.  

A Discoteca em seu início dispunha de uma estrutura para atendimento com 

cabines climatizadas e equipamentos de reprodução modernos para o serviço de 

consulta de discos, o que rapidamente tornou-se insuficiente para a demanda de seu 

público. Se hoje ainda há reclamos por maior acesso ao material produzido pela 

Discoteca ou pelo Departamento, entre fins dos anos 1950 e início dos anos 1980, 

podemos chamar de silêncio completo. Este período reflete também as dificuldades 

da própria Discoteca em se manter, por exemplo, num mesmo endereço. Imagine-se 

as dificuldades para a transferência de todo o acervo por sete vezes ao longo de sua 

história, mesmo sendo um ou outro para uma condição melhor, por exemplo, quando 

ocupou dois andares do prédio da Associação Paulista de Médicos, em 1952, na 

Avenida Brigadeiro Luís Antônio, onde contava com um número maior de cabines e 

auditório.  

 

Oficialmente a Discoteca Pública Municipal habitou os seguintes 
endereços entre 1935 e 1945: no primeiro endereço, no período de 
1935 e 1937, r. da Cantareira, 216; 1937, r. Florêncio de Abreu, 65; 
1938, pça. Ramos de Azevedo, 4; 1939 a 1946, Teatro Municipal. Essa 
inconstância não passou desapercebida do público e da imprensa, que 
se queixavam do fato da Discoteca não se fixar em um endereço e, 
portanto, não formar uma referência (SAMPIETRI, 2009, p.57). 

 

Citamos no primeiro capítulo o trecho da carta de Oneyda Alvarenga a Mário 

de Andrade quando relata a visita do novo prefeito Francisco Prestes Maia à Discoteca 

e onde ela afirma que para a nova administração o material colhido é “bugiganga que 
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precisa ser retirada”. Onde ela também apela para Mário sobre a possibilidade de 

venda do material para outra instituição como medida de segurança. Mário, por sua 

vez, responde (ANDRADE; ALAVARENGA, 1983, p. 141): 

 

Quero ver se nesta semana vou procurar o Capanema. Falarei sobre 
a Discoteca e vou dizer para ele que, si não quiser, oferecerei ao 
prefeito do Distrito Federal, de quem ele tem ciúmes. Vamos ver se 
adianta. Mas não pense que aqui, Ministério ou prefeitura, você terá 
as facilidades que tivemos com o nosso grande Fábio topador. A 
aquisição será só para evitar o desmembramento. Mas aqui se marca 
passo também. Se souber de alguma coisa lhe escreverei logo 
(ANDRADE; ALVARENGA, 1983, p. 142) 

 

Não se sabe ao certo, mas é possível conjecturar como ocorre em muitos 

momentos da administração pública, quando setores deixam de ser prioridade, o 

melhor que pode fazer foi continuar seu trabalho na calada do cotidiano até um 

momento propício. Essa deve ter sido a atitude de Oneyda estabelecendo uma rotina 

de trabalho voltada à preservação que viabilizasse publicações e divulgação dos 

materiais, sejam os resultados das pesquisas etnográficas, sejam as ações da própria 

Discoteca, com suas consultas e seus concertos educativos. 

Pelo bem da Discoteca e por total identificação com a proposta institucional, 

apesar dos desabafos e desânimos relatados em cartas a Mário de Andrade, Oneyda 

continuou seu trabalho e, no mínimo, consolidou o equipamento como centro 

referencial para o estudo e pesquisa musicais. A perda mais significativa após 1938 

foi a baixa na aquisição de acervo, seja de discos, partituras, livros ou objetos para o 

idealizado museu etnográfico. Mesmo não se mantendo o destaque nacional e 

internacional que conquistou nos primeiros anos de sua constituição, a Discoteca 

manteve-se como espaço para consulta, e muitos são os estudiosos que a têm como 

referência.  

Pode-se aferir que com a constituição da Secretaria Municipal de Cultura em 

1975 e a criação do Departamento de Informação e Documentação Artísticas - 

IDART64, a Discoteca, de certa forma, reconquistou a possibilidade de voltar-se a um 

trabalho de pesquisa. O IDART foi constituído a partir de um projeto idealizado 

também por sua primeira diretora, Maria Eugênia Franco, inicialmente assistente de 

Sérgio Milliet na Biblioteca Mário de Andrade e, em seguida, responsável pela Seção 

                                                           
64 Lei Municipal nº 8.252 de 20 de maio de 1975. Criada também a Divisão de Iconografia e 

Museus integrada ao Departamento de Patrimônio Histórico da cidade. 
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de Arte daquela biblioteca. O órgão criado absorve a seção de Arte da Biblioteca Mário 

de Andrade e a Discoteca Municipal e cria o Centro de Documentação e Informação 

sobre Arte Brasileira Contemporânea, inaugurando um trabalho inovador de pesquisa 

em artes. (FONTANEZI, 2007). A Discoteca então passa a se denominar Divisão de 

Discoteca e Biblioteca de Música, com uma seção de expediente, atelier de 

conservação, restauração e montagem, mais as seções técnicas de aquisição e 

tombamento, discoteca e outros registros sonoros, livros de música e folclore musical, 

periódicos de música, partituras e música impressa, e de pesquisas bibliográficas e 

Informação (SÃO PAULO, 1975). Até esse momento, a Discoteca era ligada à 

Secretaria Municipal de Educação e encontrava-se na região oeste da cidade de São 

Paulo, transferida dos espaços da Associação Paulista de Medicina para o prédio na 

Rua Catão onde funcionava a Administração Regional da Lapa, em 1970.  

Mais uma mudança na administração municipal: em 1982 é criado o Centro 

Cultural São Paulo, um centro multidisciplinar, seguindo outros modelos como o 

complexo cultural Georges Pompidou de 1977 em Paris. A lei nº 9467 estabelece sua 

estrutura a partir do IDART, transformando o que deveria ter sido a expansão da 

Biblioteca Municipal Mário de Andrade num novo equipamento cultural. Composto 

pelas divisões de Administração, de Bibliotecas, de Artes Cênicas e Música, de Artes 

Plásticas, de Pesquisas e de Difusão Cultural, incorporava unidades pré-existentes. 

Na divisão de Bibliotecas, por exemplo, foram transferidas como seções, a Discoteca 

criada em 1935, a Braille, criada em 1947 nos espaços da Biblioteca Infantil Monteiro 

Lobato, a de Obras Raras, criada por Sérgio Milliet originalmente da Biblioteca 

Municipal Mário de Andrade.65 A divisão de Pesquisa é precisamente o que foi o cerne 

do IDART, composta por oito equipes técnicas divididas por linguagens, o Arquivo 

Multimeios com um ateliê de conservação e restauro, e uma hemeroteca 

(CERQUEIRA, 2004). 

No novo e atual endereço inicia-se outro ciclo na vida institucional da Discoteca 

Pública Municipal, que dura 33 anos de certa estabilidade66, recebendo o nome de 

Oneyda Alvarenga em 1987 como homenagem a sua primeira diretora. A 

                                                           
65 Esta seção retornou à Biblioteca Mário de Andrade em 1987. Posteriormente, em 1999, é 

incorporada também ao CCSP a Gibiteca Henfil. 
66 Digo certa estabilidade porque a Discoteca, mesmo como parte integrante do CCSP, já foi 

transformada em seção de outras divisões, com mais ou menos autonomia ao longo destes anos, assim 
com maior ou menor destaque institucional. Mas frequentemente sua importância é retomada, como 
nas comemorações dos seus oitenta anos de existência, que ocorreram ao longo do ano de 2015. 
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redescoberta institucional da Discoteca e seu acervo, também se dá por meio da 

revalorização da coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. A ação seminal 

para seu reconhecimento contemporâneo enquanto importante mapeamento musical 

e pesquisa etnográfica foi a que, por conta da transferência da Discoteca para o 

CCSP, acionou os pesquisadores Marcelo Brissac, Márcia Fernandes e Flávia 

Camargo Toni da área de música da Divisão de Pesquisas para o levantamento do 

material guardado ainda no prédio da antiga sede na Rua Catão. 

 

Em 1985, com a transferência da Discoteca Pública para o Centro 
Cultural São Paulo, o acervo formado pela Missão de Pesquisas 
Folclóricas ficara confinado numa sala da Biblioteca Municipal da 
Lapa. Após o esforço de Oneyda Alvarenga para a identificação dos 
objetos, sistematização dos documentos, gravação dos discos e 
edição de sete volumes para divulgar os resultados do trabalho 
realizado em 1938, o tema, como a própria Discoteca, fora relegado a 
outro plano, praticamente esquecido. A coleção permanecia estável, 
embora com algumas sujidades inerentes ao tempo e ao ataque de 
brocas e carunchos em certas peças de madeira. Os papéis estavam 
dispostos em pastas ordenadas e indexadas, empacotadas e 
encaixotadas em prateleiras, baús ou pelo chão, mas não era possível 
identificar precisamente quais eram os materiais da Missão. Márcia 
Fernandes, Marcelo Morato Brissac e eu, da equipe de música da 
Divisão de Pesquisas do CCSP, propusemos fazer um levantamento 
do material, porém tínhamos apenas alguns dias para conhecer 
milhares de peças – considerados os objetos e os documentos. 
Anotava-se tudo metodicamente: Márcia incumbiu-se dos objetos, 
Marcelo das fotografias e eu comecei a ler os documentos (TONI, 
2011, p. 1). 

 
Flávia Camargo Toni, antes de ter localizado o fichário sistematizado por 

Oneyda, realizou um cuidadoso trabalho com as cadernetas de campo para identificar 

as atividades do dia a dia da Missão de Pesquisas Folclóricas, organizando uma 

espécie de diário com a ordem cronológica das ações da equipe67 as informações 

sobre os materiais e documentos que ia encontrando. Com isso construiu um 

documento precioso para nortear estudos e publicações posteriores, como, por 

                                                           
67 O trabalho de Flávia Camargo Toni foi realizado em 1985, quando ela e os pesquisadores Márcia 
Fernandes e Marcelo Brissac foram designados para fazer o inventário da coleção no período de 
transferência da Discoteca Pública para o Centro Cultural São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura. 
São 21 cadernetas de campo, sendo cinco pentagramadas, reservadas às transcrições das melodias 
selecionadas pelo maestro Martin Braunwieser. Essa organização das informações do dia a dia da 
Missão de Pesquisas Folclóricas feita por Toni, aliada à leitura das correspondências, dos artigos de 
imprensa e de outros documentos da época, permite compreender todo o trabalho e as tensões do 
contexto no qual foi realizada a Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938. Os dados foram revisados e 
publicados pela autora, sob o título de Diário ou índice?, quando da edição do DVD-rom Missão de 
Pesquisas Folclóricas – Cadernetas de Campo (TONI, 2011). 
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exemplo, a edição de todas as cadernetas de campo e suas transcrições, onde o diário 

é utilizado como guia de busca para as informações, seja em fotografias, filmes, discos 

ou os próprios cadernos de anotações (TONI, 2011).  

A partir desse momento, com o trabalho de Toni, Brissac e Fernandes para sua 

transferência ao Centro Cultural São Paulo – CCSP, a coleção da Missão recebe, 

mesmo que esporadicamente, procedimentos e projetos que garantiram 

gradativamente o reconhecimento da sua importância como registro do patrimônio 

imaterial e como bem cultural brasileiro a ser preservado e divulgado.  

Como resultado dos trabalhos da equipe responsável pelo diagnóstico da 

coleção, foi realizada, em 1985, no Centro Cultural São Paulo a exposição: A Missão 

de Pesquisas Folclóricas do Departamento de Cultura. Na ocasião é lançada também 

uma pequena publicação de autoria de Flávia Camargo Toni, que apresenta o 

contexto histórico e político dos anos 1930, da constituição do Departamento de 

Cultura de São Paulo e um pequeno histórico da Missão de Pesquisas Folclóricas e 

seus resultados que deram origem à coleção. (TONI, 1985). 

Até o fim da década de 1980, parte da coleção ainda não fora transferida para 

o CCSP e se encontrava no prédio da Rua Catão, no bairro da Lapa, como os discos 

gravados pela Missão. Em 1989 houve um problema com um dos hidrantes no edifício 

da Lapa, que causou inundação na área onde estava parte da coleção. Os discos 

passaram por um processo de higienização e confecção de novas capas, na medida 

em que as originais, feitas de papel, foram totalmente perdidas (CCSP, 1993) e, com 

o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, é iniciada 

uma avaliação técnica do estado de conservação de todos os registros, documentos 

e objetos da coleção. Segundo José Eduardo Azevedo, sociólogo responsável pelo 

Acervo Histórico da Discoteca, por cerca de 09 anos, na década de 1990 foram 

desenvolvidos procedimentos de preservação e indexação da coleção da Missão de 

Pesquisas Folclóricas (AZEVEDO, 2000a).  

Em 1993, os discos gravados pela Discoteca foram copiados para fitas DAT 

(digital áudio tape) e fitas cassete (fita magnética que permite gravação e reprodução). 

Para isso, foi necessário restaurar um aparelho de reprodução em 78 rotações, 

também do acervo da Discoteca e a obter agulhas específicas para uso no aparelho.68 

                                                           
68 Agulhas para uso em acetato e em discos de 78 rpm. A equipe responsável pela Discoteca 

contou com a colaboração da Le Son Laboratório de Engenharia Sônica Ltda. Na época a única 
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Esse trabalho, que permitiu o acesso à totalidade das gravações, aliado à publicação 

do Catálogo Histórico Fonográfico da Discoteca, ampliou expressivamente a consulta 

ao material. O catálogo reúne as informações sobre as gravações realizadas pela 

Discoteca viabilizando as consultas aos discos, agora disponíveis em fitas DAT e 

cassete. O fichário de Oneyda Alvarenga serviu de base para a elaboração da 

publicação (CCSP, 1993). Tanto a passagem das gravações para fitas 

eletromagnéticas quanto a organização e publicação do catálogo histórico fonográfico 

foram coordenados pelo pesquisador Álvaro Carlini, responsável também pela 

publicação Cachimbo e Maracá: O Catimbó da Missão (1993), uma reedição da 

publicação de Oneyda Alvarenga, complementada por fotos e outras transcrições de 

fonogramas realizadas posteriormente. 

Em 1995 é firmado um Termo de Cooperação entre a Secretaria Municipal de 

Cultura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SP e o Instituto de 

Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, com objetivo de garantir a 

salvaguarda de todo o Acervo Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga. Como ação 

desta cooperação em 1997 é apresentado conjuntamente à Vitae – Apoio à Cultura, 

Educação e Promoção Social - um projeto para a preservação dos registros. Nesse 

ano, a Cinemateca Brasileira69 realiza a telecinagem dos filmes produzidos pelo 

Departamento de Cultura e pertencentes à Discoteca, entre eles os da Missão de 

Pesquisas Folclóricas, os produzidos pelo casal Dina e Claude Lévi-Strauss e os 

realizados nos arredores da cidade de São Paulo. O apoio é obtido em 1999 e com 

ele são realizados procedimentos de restauro, conservação e indexação dos objetos, 

fotografias, além da organização arquivística, acondicionamento e informatização de 

documentos. (AZEVEDO, 2000a). 

O interesse despertado pela coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas, após 

sua reorganização e tratamento e difusão, pode ser constatado por meio de outros 

produtos, como a edição, em 1997, de uma seleção com 23 fonogramas em CD 

intitulado The Discoteca Collection Missão de Pesquisas Folclóricas, pela Library of 

Congress de Washington, Estados Unidos. Ainda, com a edição de vídeo 

documentário produzido pela Prefeitura Municipal de São Paulo sob o título Mário e 

                                                           
responsável pela fabricação deste tipo de agulha na América Latina (CENTRO CULTURAL SÂO 
PAULO, 1993 ) 

69 As películas originais dos filmes ficam sob a guarda da Cinemateca Brasileira, por conta das 
condições adequadas de armazenamento. 
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os primeiros filmes etnográficos, sob a responsabilidade de José Eduardo de Azevedo 

e pelo desenvolvimento do projeto Diário de um Aprendiz de Arquiteto, transcrição das 

Cadernetas de Campo por José Saia Neto com bolsa financiada pela Vitae – Apoio à 

Cultura, Educação e Promoção Social.  

Sob a responsabilidade de Azevedo em 2000 é finalizado o arranjo arquivístico 

do conjunto de documentos em papel. A partir de então é que convencionou-se 

identificar como acervo histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga, o conjunto de três 

coleções: a de Pesquisas Folclóricas; da documentação da Sociedade de Etnografia 

e Folclore; e de documentação histórico administrativo da Discoteca no período 

anterior à vinda para o CCSP. Azevedo organiza, ainda, uma exposição sobre a 

Missão e publica o catálogo Acervo de Pesquisas Folclóricas de Mário de Andrade: 

1935-1938, publicação que facilita a consulta aos documentos da coleção. No ano 

seguinte, outro projeto financiado pela Vitae, viabiliza o acondicionamento e 

conservação de todo o acervo histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga em armários 

deslizantes especialmente produzidos, assim como um novo restauro e digitalização 

dos registros sonoros, concluído em 200270. (AZEVEDO, 2000b; CENTRO 

CULTURAL SÃO PAULO 2004) 

Em 200371 o Centro Cultural São Paulo realiza a exposição Mário de Andrade 

e o Departamento de Cultura: imaginação e rigor, sob a curadoria de Glaucia Amaral. 

Esta mostra fez uma síntese de todas as ações do Departamento de Cultura de São 

Paulo no período em que Mário de Andrade foi seu diretor, de 1935 a 1938. O trabalho 

de pesquisa motivou a Secretaria Municipal de Cultura para que transferisse do 

arquivo geral da prefeitura todos os processos administrativos referentes a esse 

primeiro e significativo período do Departamento. 72 Esta documentação constitui 

                                                           

70 O trabalho de organização da reserva técnica e acondicionamento de todo o acervo foi realizado pela 

funcionária Heloisa Maria Pinheiro de Abreu Meirelles, procedimento todo documentado e analisado em 

monografia de conclusão de curso de especialização em Museologia. Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo. MAE-USP. 

71 Neste período o diretor do Centro Cultural São Paulo era Carlos Augusto Calil (2001-2004), posterior 

Secretário de Cultura da Cidade de São Paulo (2004-2012). Durante sua gestão os acervos pertencentes a 

Secretaria foram diferentes ações de salvaguarda, como as relatadas neste trabalho. 

72 Parte das informações referentes ao período de 2003 a 2011 são resultantes do meu trabalho 
junto ao acervo, num primeiro momento como pesquisadora para as exposições, em seguida como 
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atualmente o Fundo Departamento de Cultura do Arquivo Histórico Municipal 

(ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL WASHINGTON LUÍS, 2007). 

Como cumprimento de uma de suas metas de gestão, preservação e 

divulgação do acervo, o Centro Cultural São Paulo comunica em seu relatório de 

gestão do período de 2001 a 2004 a implantação do (CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, 

2004, p. 7): 

 
Espaço expositivo permanente da Missão de Pesquisas Folclóricas. 
Patrocinado pela Caixa Econômica Federal, o espaço expositivo 
permanente destinado à Missão de Pesquisas Folclóricas será aberto 
em dezembro de 2004, com uma mostra que buscará apresentar, a 
partir de documentos e objetos, a história, a metodologia e o trabalho 
do grupo de pesquisadores que constituíram, essa coleção. 
Localizado no piso térreo, o ambiente expositivo foi planejado para 
garantir, além da integridade do acervo, a montagem de diversas 
mostras. Pretende-se que essa exposição seja apenas o primeiro 
módulo de uma série, que abrangerá toda a coleção. Dessa forma, o 
público poderá conhecer as manifestações de origem popular que 
foram recolhidas pela Missão (CENTRO CULTURAL SÃO PAULO, 
2004, p. 26).  

 

A exposição Cantos Populares do Brasil: a Missão de Mário de Andrade, 

patrocinada pela Caixa Econômica Federal, inaugurou o espaço permanente em 

dezembro de 200473. O projeto expositivo previa outros módulos onde o tema da 

Missão seria abordado por outros caminhos, como cantos de trabalho, de festa, 

música para dançar e religiosa. A primeira contou o que, por que e como foi a Missão 

de Pesquisas Folclóricas. Concentrou-se basicamente em seus personagens - Mário 

de Andrade, Oneyda Alvarenga, os pesquisadores Luis Saia, Martin Braunwieser, 

Benedito Pacheco e Antonio Ladeira - e deu rosto e nome de todos aqueles chamados 

de “os informantes”: cantadores, dançarinos, músicos, religiosos e contadores de 

causos. Nas vitrines estavam dispostos os instrumentos musicais e equipamento de 

gravação; uma base continha as malas especialmente produzidas para transporte do 

material etnográfico; mapotecas com documentos originais e duas gavetas sonoras 

tocavam o canto dos carregadores e piano e o solo de viola do Zé da Luz. Ao fundo 

cobrindo toda a área expositiva um grande painel juntou todas as imagens disponíveis 

dos informantes em tamanho natural. O espaço ainda destacava algumas imagens 

                                                           
responsável pelo acervo ou coordenando projetos específicos como o DVD da Missão de Pesquisas 
Folclóricas.  

73 Este espaço expositivo foi desmontado em 2008 sendo utilizado para outas mostras e 
eventos. A área ainda é chamada pelos funcionários do CCSP como espaço da Missão. 
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onde o visitante poderia ouvir exatamente o que aquele grupo tocou ou cantou. Dois 

cones também possibilitavam a audição de uma seleção de fonogramas. Foi realizada 

a revisão e reedição do vídeo Mário de Andrade e os Primeiros Filmes Etnográficos 

sob o título Mário de Andrade e a Missão de Pesquisas Folclóricas. Durante a 

exposição o vídeo era exibido initerruptamente. Para finalizar, uma estante com 

publicações ficava à disposição dos visitantes. Esta mostra tornou-se o espaço de 

atendimento de vários pesquisadores. Ela permitia tanto o passeio 

descompromissado para conhecer o que foi a missão, quanto um primeiro mergulho 

no conteúdo abordado para uma pesquisa de profundidade. Consulentes poderiam 

passar meia, uma ou várias horas no espaço e isso de fato acontecia. 

O período que se iniciou após a abertura da exposição Cantos Populares, pode 

ser considerado o momento no qual o acervo histórico contou com uma equipe voltada 

apenas para sua salvaguarda e difusão. A pequena equipe multidisciplinar, apesar de 

não diretamente formada nos campos da museologia, da conservação ou do arquivo 

(com exceção da autora que havia acabado de finalizar a especialização em 

Museologia), estava plenamente motivada a desenvolver os projetos e atendimento 

aos consulentes e pesquisadores do acervo. Chegou a contar com 5 funcionários e 3 

estagiários voltados para atendimento ao público na exposição e aos pesquisadores 

especializados, ao trabalho de conservação preventiva e organização do acervo e 

para desenvolvimento de projetos como os relatados aqui. 

Em 2005 o Conselho consultivo do IPHAN aprova o tombamento do Acervo 

Histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga, como citado no início deste capítulo pelo, 

inscrito em fevereiro de 2008, sob nº 583, no Livro de Tombo Histórico. A proposição 

para o tombamento foi também uma das ações iniciadas por conta do Termo de 

Cooperação assinado entre a Secretaria Municipal de Cultura, o Instituto de Estudos 

Brasileiros e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A elaboração do 

dossiê ficou a cargo, como também já foi dito, de José Eduardo Azevedo, Flávia 

Camargo Toni e José Saia Neto, representantes das respectivas instituições. 

A coleção da Missão passa, desta forma, por um dos períodos de maior 

valorização de sua história. Ganhou um espaço permanente (pelo menos naquele 

momento), é tombada pelo órgão máximo de registro do patrimônio cultural, o que 

viabilizou a consulta e difusão de seu acervo (mesmo que a consulta de modo geral 

esteja ainda circunscrita ao seu local de guarda física). Todo este movimento de 
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reconhecimento transforma a coleção numa espécie de pérola simbólica do 

pensamento de Mário de Andrade sobre patrimônio cultural brasileiro. 

Os produtos vão se desdobrando e em 2006 é editada e lançada a Caixa Mário 

de Andrade – Missão de Pesquisas Folclóricas, com 06 Cds e um livro de textos, 

parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Serviço Social do Comércio – 

Sesc/SP. O material contém cerca de um terço, aproximadamente, dos mil e duzentos 

fonogramas gravados pela Missão. O conteúdo desta publicação, aliado ao poder de 

divulgação e alcance midiático da instituição Sesc, amplia consideravelmente o 

interesse pela coleção. Outro produto associado à Missão foi o lançamento, em 2008, 

do DVD Camargo Guarnieri 3 concertos para violino e a Missão. Patrocinado por edital 

da Empresa Brasileira de Petróleo – Petrobrás, o DVD tem como objeto central a 

gravação e edição de 03 concertos inéditos e um documentário a respeito do 

compositor Camargo Guarnieri. Aproveitando a boa aura que o nome Missão de 

Pesquisas agrega a qualquer produto e o fato de ter Camargo Guarnieri transcrito 

parte das gravações da coleção da Missão, o projeto do DVD inclui, além dos 

concertos inéditos e suas respectivas partituras, também as transcrições das melodias 

gravadas pela Missão de Pesquisas Folclóricas.  

Em 2009 a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas teve seu registro 

aprovado pelo Comitê Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo da Unesco, 

cujo objetivo é reconhecer o valor de patrimônio documental da humanidade.  

Inscrito no primeiro edital de patrimônio imaterial do IPHAN, em 2007, um 

projeto para digitalização das cadernetas de campo é habilitado, mas não chega a 

receber recursos para o seu desenvolvimento. Posteriormente, foi financiado pela 

Caixa Econômica Federal e executado e lançado em 2011, o DVD-rom Missão de 

Pesquisas Folclóricas – cadernetas de campo74. O DVD agrega alguns trabalhos 

documentais só utilizados em consulta local, tais como o diário feito por Flávia Toni 

em 1985 e as transcrições das cadernetas de campo feitas por José Saia Neto. 

Possibilita a pesquisa do material primário que são as anotações de campo dos 

pesquisadores, todas as fotografias, filmes, documentário, seleção de 

                                                           

74 Como é possível observar, o financiamento de algumas ações de preservação junto aos 
acervos de instituições públicas, são prioritariamente bancadas por empresas públicas ou 
indiretamente públicas. O que nos leva a afirmar sobre a limitação em se obter qualquer patrocínio 
privado para estas ações e, portanto, sendo quase que inócuos projetos ou proposições de captação 
de recursos como, de vez em quando, alguns gestores tentam implantar.   
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correspondência, matérias de imprensa. Torna possível a pesquisa por diferentes 

caminhos (diário, por caderno, aleatório etc.). Para difusão dos resultados e também 

como mecanismo de pesquisa foi criado um hot site para navegação online de parte 

do multimídia75. Metade da edição de 2.000 exemplares foi reservada para distribuição 

institucional e metade para venda, a preço acessível. A distribuição prévia destinou-

se à entrega em organizações e localidades por onde a Missão de Pesquisas 

Folclóricas passou. Para a restituição desse material às comunidades, contou-se com 

a intermediação de pesquisadores que trabalham com a temática atualmente e que 

pesquisaram no acervo, tais como: Carlos Sandroni, em Pernambuco; Maria Ignês e 

Marcos Ayala, na Paraíba; Mundicarmo e Sérgio Ferreti, no Maranhão. 

 Essas ações naturalmente deram visibilidade às coleções da Discoteca, em 

especial à da Missão de Pesquisas Folclóricas, gerando, portanto, uma demanda pela 

consulta do material e seu uso em exposições externas e em publicações e estudos 

de diversas áreas do conhecimento. 

  

                                                           

75 O site pode ser acessado na página de internet do Centro Cultural São Paulo. 

<http://www.centrocultural.sp.gov.br/caderneta_missao/index.html> 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/caderneta_missao/index.html
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Exposição: Cantos Populares do Brasil: a missão de Mário de Andrade.  

Centro Cultural São Paulo em 2004 

 

 

 

 

Espaço Permanente: Entrada da exposção.76 

  

                                                           

76 Imagens: Convite para a exposição Cantos Populares do Brasil: a missão de Mário de Andrade e 

Espaço Permanente para exposições sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas. Acervo Centro Cultural São Paulo. 

Fotógrafa Sônia Parma.  
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3.2 Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima – coleção em risco 

 

Enquanto a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas recuperava seu 

prestígio, em sentido inverso, os representantes da Associação Brasileira de Folclore 

e da Comissão Paulista de Folclore, preocupados com as condições do Museu de 

Folclore Rossini Tavares de Lima, lutavam por sua preservação. Após intensas 

atividades nos tempos do Movimento Folclórico, o museu passou por períodos de 

grandes dificuldades financeiras, sem contar com subvenção estatal, exceto pelo uso 

dos dois andares do Pavilhão Lucas Garcez - a Oca - no Parque Ibirapuera, cedido 

pela municipalidade e dispondo, basicamente, de recursos vindos das aulas na Escola 

de Folclore. O Museu simboliza o processo de uma instituição que perde prestígio em 

função das transformações sociais e culturais, mudanças do discurso e da abordagem 

do seu objeto de estudo.  

Os textos e entrevistas deixados por Rossini Tavares de Lima não exprimem o 

trabalho realizado ou seus desdobramentos, pois em seus discursos predominam a 

busca pelo reconhecimento, revelando uma mágoa não resolvida. Até mesmo quando 

se refere a Mário de Andrade, que o folclorista reconhece como professor, amigo e 

mentor, faz questão de diferenciar a forma de condução de seus trabalhos, com a 

implícita tentativa de qualificar o seu próprio. Vimos isso no primeiro capítulo, quando 

registramos que Rossini via o trabalho de Mário dirigido para as regiões do Norte e 

Nordeste do país, enquanto que ele se voltava para o estado de São Paulo. Sua 

queixa é uma constante, mesmo quando os que lhe foram críticos já não se 

preocupam mais com o tema.  

Em entrevista para Julieta Andrade, Abguar Bastos e Miroel Silveira, sob 

coordenação de Ernani S. Bruno, em 1981, Rossini critica Gilberto Freire, Roger 

Bastide e a Universidade de São Paulo. Afirma que seu trabalho é no campo, no 

levantamento de informações e no ensino a novos pesquisadores. “Nós temos uma 

escola livre em que nós desenvolvemos uma atividade de estudo do Folclore com 

bastante liberdade, com a finalidade sempre de atingir nossos objetivos: Formar 

pesquisadores e desenvolver pesquisa de campo no Brasil” (LIMA, 1981). Nessa 

entrevista, Rossini descreve Renato Almeida como o homem com autoridade para 

viabilizar e coordenar a execução de pesquisas de campo em todo o Brasil, através 
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de comissões regionais, sendo continuador da proposta inicial de Mário de Andrade. 

Rossini compara: “Mário de Andrade seria gente do povo e o Renato Almeida gente 

da nobreza” (LIMA, 1981). Desta forma, Almeida criava condições para que 

pesquisadores como Rossini pudessem desenvolver seus estudos. 

Outra observação feita por Rossini é a comparação entre a Escola de Folclore 

e a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Esta última foi criada em 1933, com 

intuito de possibilitar cursos livres aos interessados e já atuantes em empresas 

privadas ou públicas na formação em Ciências Sociais. A Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras e a própria Universidade de São Paulo são criadas no ano seguinte. 

Note-se que nos anos iniciais a primeira se notabilizou por estudos teóricos com 

experiências e pesquisas de campo, seus professores participando, inclusive, dos 

quadros funcionais do Departamento de Cultura de São Paulo (CERQUEIRA, 2014). 

São diversos professores citados por Rossini, com papel significativo para a 

institucionalização das ciências sociais em São Paulo, deixando explicito que seu 

problema com o mundo acadêmico estava localizado no grupo da Universidade de 

São Paulo. 

 
Em primeiro lugar eu gostaria de contar a vocês (…). Desde o início 
do meu trabalho já na década de 50, não, na década de 40, eu 
encontrei a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Encontrei na 
figura de Antônio Rubbo Muller, que se transformou num amigo, num 
companheiro excelente, que acabou integrando aquela Comissão 
Paulista de Folclore ao que fui incumbido de organizar por sugestão 
de Renato Almeida. E daí pela frente eu sempre tive ótimo 
relacionamento com a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 
Todas as vezes que tinha um aluno na perspectiva de desenvolver 
estudos universitários eu nunca sugeria o Departamento da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras. Sempre sugeria a Escola de Sociologia 
e Política de São Paulo. Eu achava que lá estavam os melhores 
mestres, e vejam que estavam: Donald Pierson, que também tive bom 
relacionamento, excelente sociólogo americano com obra de 
pesquisas seríssimas como aquela sobre Vale de São Francisco em 
dois volumes; e o professor Hebert Baldus que foi diretor do 
Departamento de Etnologia do Museu Paulista e que era professor de 
etnologia da Escola de Sociologia de São Paulo. De modo que a 
Escola de Sociologia de São Paulo, da qual saíram hoje os grandes 
iluminados das ciências humanas no domínio da antropologia (…) são 
ex-alunos da Escola de Sociologia de São Paulo. Há muitos ex-alunos 
brilhantes, com destaque no panorama internacional, da Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo do que na Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras (LIMA, 1981). 
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Esta entrevista revela a proximidade de Rossini com a pesquisa acadêmica. 

Sugere a intencionalidade da Escola de Folclore para a formação de pesquisadores 

de campo, como um espaço de experimentação etnográfica que toma a cultura 

popular como temática. Rossini segue exemplos metodológicos datados, talvez mais 

ortodoxamente do que deveria, no que concerne a uma investigação científica que 

amadurece ao longo do tempo. Postura que lhe trouxe dificuldades para a interação 

com os meios acadêmicos de maior projeção nas ciências sociais, basicamente a 

Escola Paulista de Sociologia. A fala nos traz também seu contato com cientistas que 

foram determinantes para a instituição da própria sociologia uspiana, centrada na 

figura de Florestan Fernandes, quando cita os trabalhos de Donald Pierson e os 

estudos de comunidade no Vale São Francisco na década de 1950.77 

O arquivo documental da Escola de Folclore e do Museu encontram-se 

indisponíveis para consulta, o que limita o aprofundamento sobre o cotidiano 

institucional e o processo e resultados das pesquisas dos alunos. Os documentos das 

instituições são a fonte para compreensão do universo construído por Rossini, na sua 

atuação na Comissão Paulista de Folclore e como professor, pois o curso, segundo a 

entrevista citada acima, no início dos anos 1980 atraía cerca de 100 alunos ao ano. 

Do mesmo modo, a coleção formada por objetos dos mais variados, documentos e 

registros sonoros e fílmicos é passível de incontáveis estudos a respeito da cultura 

popular ou tradicional, em especial, a paulista. No primeiro capítulo, ao citar o trabalho 

de Maria Celeste Mira, registramos o quanto, apesar da recusa do termo folclore, 

muitos estudiosos e grupos contemporâneos partiram dos estudos dos folcloristas, e 

alguns foram alunos de Rossini Tavares de Lima, como Toninho Macedo78 (MIRA, 

2014). 

Dalva Bolognini relata que seu percurso até a Escola de Folclore se deu como 

resultado das atividades profissionais na área de comunicação. No final da década de 

                                                           
77 Como sinalizado no primeiro capítulo, Donald Pierson, professor norte americano, realizou 

durante a década de 1930 uma pesquisa sobre relações raciais na Bahia, como parte de seu doutorado 
na Universidade de Chicago. Permaneceu do fim dos anos 1930 até 1959 na Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, onde coordenou diversos estudos, em especial as pesquisas de comunidades. 
A mais importante a do Vale do São Francisco, possuía duplo objetivo: o treinamento de estudantes da 
ESP nos métodos e técnicas de pesquisa no campo e o estudo da cultura brasileira. Entre seus 22 
pesquisadores, constam Alceu Maynard Araújo, Esdras Borges Costa, Levy Cruz, Octávio da Costa 
Eduardo (BOMFIM, 2006, p. 81).  

78 Toninho Macedo, responsável pelo grupo ABAÇAÍ Cultura e Arte, do Balé Folclórico de São 
Paulo, em 1973, e pelo evento Revelando São Paulo, megafestival de cultura tradicional paulista, que 
ocorre desde 1997, tanto na capital quanto em cidades do interior paulista. Fonte: 
<http://www.abacai.org.br/revelando-interno.php?id=281>. 

http://www.abacai.org.br/revelando-interno.php?id=281
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1970, motivada por um sentimento nacionalista, a empresa de embalagens na qual 

trabalhava promoveu a fabricação de papéis de presentes especiais, cabendo a ela a 

pesquisa temática de objetos ou outras formas de ilustração dos papéis. A cultura 

popular revelou-se um tema de sucesso. A partir de então, a cada ano, novos temas 

da cultura tradicional foram objeto de ilustração da caixa com embalagens de presente 

especiais. Após contar com assessoria de pesquisadores como Raul Lody, Bolognini 

avalia o crescimento do seu trabalho: 

 
E a minha responsabilidade cresceu muito mais. Embora eu tivesse a 
certeza de que o Raul poderia continuar como um assessor do projeto, 
e etc., etc., eu me vi naquela situação de pensar "Por que que eu não 
vou buscar um pouco desse conhecimento mais dirigido, já que eu to 
recebendo tudo assim, sem ordem, sem nada?" Vou fazer um curso de 
folclore. Vou fazer um curso de folclore. Isso foi 81. Eu comecei ali fora 
do período, porque eles aceitavam que se começasse no meio do ano. 
Era de um ano o curso, né? E como um curso livre, ele não tinha um, 
uma obrigação no final (BOLOGNINI, 2015) 

Ao ingressar na Escola do Folclore em 1981, mal sabia que seu envolvimento 

seria intenso. Permaneceu ligada à Escola e ao museu por mais de dez anos, como 

aluna, como voluntária, integrando a diretoria e, posteriormente, trabalhando junto ao 

acervo. Ela revela um pouco do papel de Julieta de Andrade, que juntamente com 

Rossini, fundou e dirigiu a Escola de Folclore: 

 
Julieta de Andrade79 era uma cientista social, eu acho que formada, 

habilitada em antropologia, e que há muito tempo acompanhava o 
trabalho do Rossini. Aliás ela não era, ela tinha feito antropologia, mas 
a formação dela era direito... 
Ela era uma excelente professora. Mas, você sabe, era sempre 
preciso manter, a prioridade era sempre o Rossini. O Rossini era 
considerado já naquela época, o dono do museu. (BOLOGNINI, 2015) 

A experiência nos projetos das embalagens e, posteriormente, como aluna de 

Rossini Tavares de Lima e de Julieta de Andrade, reorientou o olhar de Bolognini 

sobre a cultura brasileira: 

Então quando eu fui fazer o curso, acho que o maior aprendizado que 
eu tive neste curso foi a maneira de olhar pro país. Porque eu estava 
na verdade fazendo um arco, né? Saindo da comunicação de massas 
e indo pra comunicação espontânea. Eu tava do outro lado. Então eu 
aprendi a não olhar mais o Brasil pelas notícias, pelos anúncios, tudo 

                                                           
79 De fato, Julieta de Andrade era formada em direito pela PUC de São Paulo com mestrado e 

doutorado em Antropologia pela Universidade de São Paulo. Formada também em piano no 
Conservatório Dramático Musical em 1949. (fonte: <http://akademie-brasil-
europa.org/Biographien/Andrade.htm)>. 

http://akademie-brasil-europa.org/Biographien/Andrade.htm
http://akademie-brasil-europa.org/Biographien/Andrade.htm
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tão glamoroso, mas pelas pessoas. Foi um aprendizado gostoso, 
porque eu fui me inserindo aos poucos. Eu que já tinha feito alguma 
pesquisa de campo, tinha tido a experiência de campo, não talvez tão 
metodológica, mas já tinha tido essa experiência, eu me inseri com 
muita facilidade nessa nova maneira de olhar pro país. E um país fora 
das notícias da derrota, fora das notícias da inflação ... A década de 
80, mas olhar o Brasil pelos olhos das pessoas, que eram pessoas 
cheias de esperança, e que faziam tudo pra que o seu meio estivesse 
sempre em ordem, digamos. Então acho que foi o meu grande 
aprendizado além da sistematização. De aprender corretamente 
montar uma pesquisa, de ter um direcionamento pra fazer pesquisa, 
porque o Rossini era muito, muito, muito exigente nesse ponto. Eu fiz 
o curso entre 81 e 82, quando terminei em 82 saí em férias... ah, 
entreguei meu relatório de folclore do dia a dia, saí em férias, e pensei 
comigo "tá tudo resolvido. As fichas estão organizadas, agora eu vou 
descansar um pouco, depois é que eu vou voltar a pensar". Mas com 
uma curiosidade muito grande, porque o fato de entregar o relatório de 
folclore do dia a dia me dava uma nova condição lá dentro, era a 
condição de pesquisadora. Eu entrava pra um grupo, subia um degrau 
e entrava pra um grupo de pesquisadores que se reunia regularmente 
discutia as pesquisas em andamento, que contava com contribuições 
externas, ... E o Rossini era sempre o centro de tudo, porque ele, em 
relação ao folclore e ao museu principalmente, ele sempre foi uma 
pessoa muito centralizadora, ele não admitia que ninguém mexesse 
em nada, ninguém podia tocar em nada, a biblioteca era sagrada, e 
coisas desse tipo. Só não era sagrada quando a gente se dispunha a 
estudar. Aí ele abria tudo. Mas ele era um orientador muito cuidadoso, 
sabe? Não que a Julieta não fosse, mas a Julieta estava sempre um 

passo atrás dele (BOLOGNINI, 2015). 

Após a morte de Rossini em 1987, a Associação Brasileira de Folclore, criada 

para viabilizar juridicamente a administração do museu, passa por diferentes 

diretorias, compostas por ex-alunos da Escola de Folclore, cujo objetivo maior fora a 

manutenção da exposição “permanente” do museu e do curso, na tentativa de 

conservar o conceito ensinado por Rossini. 

 
Ele afirmava ser a exposição do Museu de Folclore o retrato dos 
costumes da sociedade brasileira no contexto da cultura espontânea. 
Em poucas palavras: os objetos expostos estavam em uso nas casas 
brasileiras, já que resultantes da pesquisa de campo realizada antes 
por ele próprio e depois pelos seus seguidores. (BOLOGNINI, 2006) 
 

O Museu do Folclore contou com a Associação Brasileira do Folclore para seu 

gerenciamento e funcionou no Parque Ibirapuera, no prédio da OCA por cerca de 40 

anos. A preservação do museu, associada à administração de uma escola específica 

para formação de folcloristas tornara-se uma tarefa difícil, com a institucionalização 

de cursos universitários na área de Ciências Humanas firmemente consolidada, onde 

a temática já era abordada sob novos pontos de vista. Com a morte de seu idealizador 
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as dificuldades aumentaram, pois, naturalmente, distanciaram-se os contatos que 

Rossini tinha junto a políticos, intelectuais e artistas. A complexidade que era zelar por 

um edifício com mais de 10.000 m², tanto para o Museu do Folclore, que ocupava os 

dois últimos andares quanto para o Museu da Aeronáutica, no subsolo e andar térreo, 

fragilizava ainda mais o controle do espaço. As instituições não conseguiam realizar 

as ações necessárias para a revisão e manutenção das instalações elétricas, 

hidráulicas e de segurança. Desta forma, a interdição feita pelo Departamento de 

Controle do Uso de Imóveis – CONTRU veio corroborar a necessidade de retomada 

da administração do prédio pela prefeitura e a remoção dos dois museus. 

Em 1999, assim como o IV Centenário de São Paulo fez o Museu do Folclore 

ocupar o espaço do Parque Ibirapuera, ironicamente outra grande comemoração, o V 

Centenário do Brasil, provocou a remoção do seu acervo para outro edifício de 

propriedade da prefeitura de São Paulo: a Casa do Sertanista, onde permaneceu até 

2007, em situação precária. 80 

De acordo com Bolognini (2006), em meados dos anos 1990 a diretoria da 

Associação Brasileira de Folclore solicitou recursos públicos nas esferas da Cultura - 

municipal, estadual e federal. Todas as instâncias apresentaram laudos confirmando 

a importância histórica e cultural do acervo, mas financeiramente nada foi 

disponibilizado. (BOLOGNINI, 2006). O Museu do Folclore passou a ocupar a Casa 

do Sertanista, espaço muito menor, compartimentado e diferente da Oca no Parque 

Ibirapuera. Tratava-se de uma pequena casa histórica tombada e, portanto, de difícil 

adaptação para um museu. Em relato, Bolognini, na época voluntária no museu e 

estudante do primeiro curso de especialização em Museologia do Museu de Etnologia 

                                                           
80 A Casa do Sertanista integra o conjunto de casas históricas da Secretaria Municipal de 

Cultura, Museu da Cidade. Identificada também como casa do Caxingui, foi construída em meados do 
século XVII, conforme estudos realizados por Luiz Saia. Doado pela Cia. City de Melhoramentos última 
proprietária, à municipalidade em 1958. O início de sua recuperação é de 1966, e em 1970, foram 
concluídas as obras de restauração. Já abrigou o “Museu do Sertanista”, voltado para a cultura 
indígena, até 1987 quando passou por obras de conservação. Em 1989 abrigou o Núcleo de Cultura 
Indígena da União das Nações Indígenas até 1993. Passou por obras de conservação até ser ocupada 
pelo Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima de 2000 até 2007. Fonte: 

<http://www.museudacidade.sp.gov.br/casadosertanista.php>. 
 
 
 

http://www.museudacidade.sp.gov.br/casadosertanista.php
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da Universidade de São Paulo, se dispôs a elaborar um plano e se dedicar à busca 

de recursos para a remodelação e revitalização do Museu de Folclore.81 

Era uma época bastante favorável em termos de obtenção de recursos 
financeiros, condição lamentavelmente incompreendida pelos 
diretores e membros da Associação Brasileira de Folclore, que não 
conseguiram ver no modelo de gestão proposto a oportunidade de 
tratar a instituição tecnicamente, salvando seus acervos do 
desaparecimento (BOLOGNINI, 2006, s/nº). 
 

A saída do Parque Ibirapuera não foi simples. A Casa do Sertanista, ofertada 

pela Secretaria Municipal de Cultura, era pequena para todo o acervo, além do que a 

organização responsável, não tinha naquele momento uma leitura única sobre 

procedimentos museológicos ou de condução administrativa. Dessa forma, parte do 

acervo foi para a casa disponibilizada e outra parte, após utilização no módulo de 

cultura popular da mostra dos 500 anos e em outras mostras no Brasil e no exterior, 

retorna para um armazém particular cedido à Associação, onde permanece até 2006. 

Em 2004 a Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Departamento do 

Patrimônio Histórico e sua Divisão de Iconografia e Museus, demonstrou preocupação 

com a situação de acervos como o do Museu do Folclore e realizou um seminário 

sobre a salvaguarda de coleções desta natureza. Reuniões entre representantes do 

poder público e da Associação Brasileira de Folclore foram desdobramentos diretos 

do seminário. No entanto, não se chegou a propostas concretas (BOLOGNINI, 2015). 

Essas ações foram também motivadas por uma sequência de artigos em jornais 

denunciando a situação precária do Museu na Casa do Sertanista que, 

posteriormente, chegaram ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 

No mesmo ano, o Poder Judiciário de São Paulo emite uma Medida Cautelar, 

citando a Prefeitura da Cidade de São Paulo, para que esta transferisse no prazo de 

cinco dias o acervo do Museu Rossini Tavares de Lima para local apropriado a fim de 

cessar o risco de deterioração, perda, extravio e desvio ao qual estava sujeito e, que 

tal procedimento fosse acompanhado por profissionais especializados do 

Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, utilizando 

equipamentos e veículo apropriados. Determinava ainda, que todo o acervo fosse 

                                                           
81 Na década de 2000, inúmeros museus receberam apoio financeiro e técnico da Vitae Apoio à Cultura, 
Educação e Promoção Social. Associação sem fins lucrativos que financiou inúmeros projetos das mais 
diferentes proporções, possibilitando a modernização das instituições museológicas brasileiras de 
forma significativa e viabilizando discussões de políticas para a preservação e constituição e 
fortalecimento de organismos estatais voltados para a área e, em especial a formação de profissionais.  
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catalogado e diagnosticado o seu atual estado de conservação, e em seguida 

colocado à disposição de consulta e visitação pública (PMSP, 2004)  

No processo administrativo municipal que documenta toda a discussão e que 

finaliza com a transferência definitiva para a Secretaria Municipal de Cultura, constam 

dois artigos. Um do jornal O Estado de S. Paulo, intitulado Um museu está 

desaparecendo em São Paulo e outro do Jornal da Tarde sob o título de Museu do 

Folclore está ameaçado, ambos datados de 27 de junho de 2004. Os artigos levaram 

a visitas técnicas que, por meio de relatório e fotografias, demonstraram as péssimas 

condições em que se encontrava o acervo, com objetos expostos em área externa 

sem a menor proteção, livros nas dependências do que fora considerado residência 

de caseiro e banheiro que deveriam estar reservados ao público, concluindo pela 

inadequação e grave risco de perda total, indicando a sua urgente remoção. 

A determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo para que a 

municipalidade se responsabilizasse pela preservação do acervo do Museu do 

Folclore deu início a outro longo processo de discussão que finalizou com a 

transferência definitiva do acervo para a Secretaria Municipal de Cultura. Durante as 

negociações, o Departamento do Patrimônio Histórico teceu considerações quanto à 

propriedade, informando que parte do acervo foi adquirido pela Comissão do IV 

Centenário da Cidade de São Paulo, ocorrido em 1954, com recursos públicos 

comprovados por documentos administrativos pertencentes ao Arquivo Histórico 

Municipal82 e que a sua anterior transferência do Museu para a Casa do Sertanista se 

deu para que o edifício passasse por modernizações, a fim de abrigar uma grande 

exposição sobre os 500 anos do descobrimento do Brasil.83 Naquele momento a 

Associação Brasileiro de Folclore, responsável pelo museu, não contava com uma 

diretoria legalmente constituída, sem realização de assembleias e atas registradas, 

dificultando ainda mais as negociações. A Secretaria Municipal de Cultura argumentou 

que a instituição não demonstrou ser capaz de gerenciar o acervo de reconhecido 

                                                           
82 Arquivo Histórico de São Paulo - Fundo IV Centenário. Rossini Tavares de Lima integrava a 

comissão e coordenou todo o processo para a aquisição. 
83 Exposição Brasil + 500 – Mostra do Redescobrimento, Parque Ibirapuera. Em abril de 2000, 

ocupou três edifícios: a OCA, a Bienal e onde atualmente funciona o Museu Afro Brasil, além da criação 
de uma sala na área externa do Parque chamada Cinecaverna. De acordo com Guilherme Barros a 
exposição pode ser analisada segundo dois discursos, o da curadoria e o do marketing, sendo que o 
primeiro serviu como isca de arte para referendar o segundo, este sim carregado de sentidos políticos 
e sociais. “E é nesse segundo que se constrói um discurso de um Novo Brasil, reconstruindo e utilizando os mitos 

da identidade brasileira para realizar uma leitura do país por meio do tripé neoliberalismo, fim da história e 

globalização” (BARROS, 2013, p.1). 
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interesse público mesmo ocupando áreas municipais e que não seria satisfatório um 

investimento para sua conservação, caso a propriedade permanecesse da maneira 

que estava.  Este argumento contribuiu de forma definitiva para a transferência do 

acervo do museu para a administração pública.  

Durante o processo de acordo, a Secretaria Municipal de Cultura lança pregão 

para contratação de empresa museológica que se responsabilizasse pelos serviços 

de transferência, catalogação, higienização e acondicionamento de todos os bens do 

Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima. A empresa Raízes – Cultura Brasileira 

Ltda. de propriedade de Dalva Bolognini, após desistência da primeira colocada, 

assina o contrato e realiza o serviço de inventário, higienização, acondicionamento e 

transporte de todos os bens do Museu, entre acervo, equipamentos e mobiliário. O 

acervo foi então transferido da Casa do Sertanista para o Depósito Central da 

Secretaria Municipal de Cultura, no bairro do Canindé. Este depósito era utilizado 

basicamente para os bens patrimoniais inservíveis da Secretaria que aguardavam 

baixa ou descarte e atualmente abriga também a Reserva Técnica de Figurinos do 

Teatro Municipal de São Paulo. 

A discussão provocada pela ação judicial que levou à guarda definitiva pela 

Prefeitura de São Paulo foi justificada, primeiro, por sua origem, pois a aquisição se 

deu por recursos públicos reservados para a exposição de arte e técnica popular no 

Parque Ibirapuera, nas comemorações do IV Centenário, e, segundo, pela da 

ocupação de espaços públicos, a OCA no Parque Ibirapuera e a Casa do Sertanista 

no bairro do Butantã, além do interesse público e da fragilidade da organização 

responsável pela sua manutenção. A última transferência de local para o Depósito 

Central, diagnóstico e serviços de conservação foram também custeados pela 

Secretaria de Cultura, o que demonstraria o envolvimento constante da 

municipalidade e, portanto, interesse e reconhecimento da importância do museu. 

Uma intervenção maior não seria possível anteriormente, tendo em vista a inexistência 

de contrato de permissão, apoio ou parceria, na medida em que juridicamente a 

responsável era a Associação Brasileira de Folclore. Em resposta à sugestão feita 

pelo ministério de retorno da coleção ao espaço da OCA84, a administração municipal 

                                                           
84 A OCA, após a realização da mostra dos 500 anos, continuou a ser administrada pela 

organização responsável pelo evento e só alguns anos depois retornou de fato para a municipalidade, 
primeiro para Secretaria do Verde e Meio Ambiente e em 2010 para a Secretaria de Cultura. A partir 
desse momento, a OCA passa a abrigar eventos culturais, seja por cessão do espaço, parceria com 
outras instituições culturais ou produzidos pela própria Secretaria Municipal de Cultura. 
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argumentou que este prédio já tinha outro uso cultural consolidado e que havia 

estudos para a instalação de um museu específico para a cultura brasileira, o qual 

abrigaria, não só o acervo do Museu do Folclore, como outras coleções de cultura 

popular pertencentes à Secretaria. Conclui a diretoria do Departamento do Patrimônio 

Histórico: 

 
Tendo em vista que esta Secretaria está desenvolvendo estudos para 
a formação de um Museu das Culturas Brasileiras, e considerando: 
- o interesse público do Acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares 
de Lima, resultado de pesquisa das manifestações de culturas 
populares que integram a identidade da população brasileira; 
- a necessidade de disponibilização desses acervos, possibilitando 
seu acesso e fruição públicas; 
- a necessidade de um sistema museológico com diretrizes voltadas 
para projetos expositivos e de ação educativa; 
- as dificuldades financeiras e administrativas manifestadas pela 
Associação Brasileira de Folclore ao longo destes últimos anos; e 
- os recursos financeiros e administrativos já despendidos pela 
Municipalidade, desde a década de 1950, para a criação e 
manutenção desses acervos; 

reiteramos a posição deste Departamento no sentido de se 
aceitar a incorporação definitiva e a guarda desse Acervo para a 
municipalidade, que passaria a integrar o futuro Museu das Culturas 
Brasileiras, no âmbito de uma proposta museológica contemporânea, 
integrando projetos expositivos e atividades educativas para a 
comunidade. (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, 2004, p. 
433) 

Paralelamente à discussão sobre o destino do Museu de Folclore Rossini 

Tavares de Lima, o Pavilhão Armando Arruda Pereira85, outro edifício que integra o 

conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer, passa 

também para a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura tornando-se, 

portanto, local possível para a instalação do novo museu de cultura popular, que viria 

a se chamar Pavilhão das Culturas Brasileiras.  

 

  

                                                           
  

85 Até 2006 este edifício era o único no conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera que ainda 
não retomara a vocação proposta originalmente como espaço cultural. Os edifícios foram ocupados por 
diferentes unidades administrativas da prefeitura que, ao longo dos anos, foram transferidas para outros 
locais na cidade. Apesar da Lei nº 9.872, que determinava a desocupação de repartições públicas no 
Parque Ibirapuera ser de 1985, a empresa de processamentos de dados da prefeitura,  PRODAM, foi 
a última a deixar o parque em 2006, restando o edifício com necessidade de reforma urgente.   
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2004 – Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima 

 

86 

  

                                                           

86  Artigo: Um museu está desaparecendo em São Paulo – Moacir Assunção. Jornal O Estado de S. Paulo, 

caderno Cidades, 27 de junho de 2004, p. C5. 
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3.3. Pavilhão das Culturas Brasileiras: nem Mário, nem Rossini. 

 

 
...toda exposição corresponde a “uma situação social”. A exposição é 
um processo de comunicação relevante para a ativação da história e 
da crítica de arte, na medida em que produz, transmite e articula um 
corpo de informações seguindo os objetivos de curadores e de 
instituições culturais. A exposição tem a ver, sempre, com um discurso 
“autorizado” e se faz com uma “finalidade”.  (GONÇALVES, 2004. Pág. 
148) 

 

Com intuito de cumprir o acordado com o Ministério Público, a. Secretaria 

Municipal de Cultura de São Paulo contrata um escritório de arquitetura para elaborar 

o projeto de reforma e adequação do edifício87 e uma equipe para estruturar uma 

proposta conceitual da nova instituição responsável pelo Museu do Folclore e por 

outras coleções de cultura popular pertencentes à prefeitura. Em 2007, portanto, foi 

contratada a empresa Borges Comunicação Ltda. de Adélia Borges88, que coordenou 

os trabalhos com a participação de Cristiana Barreto89, Maria Lúcia Montes90 e Marcelo 

Manzatti91. 

                                                           
87 O responsável pela elaboração e acompanhamento de sua execução foi o escritório do 

Arquiteto Pedro Mendes da Rocha. Como todo o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera projetado 
por Oscar Niemeyer é tombado, o projeto teve que ser apresentado e aprovado por todos os órgãos de 
preservação, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Conselho de Defesa 
do Patrimônio, Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT e o Conselho CONPRESP, além 
de supervisionado pelo próprio Departamento do Patrimônio Histórico DHP da Secretaria Municipal de 
Cultura, guardião do edifício e do acervo.  

 
88 Adélia Borges, jornalista, curadora, professora de história do design. Foi diretora do Museu 

da Casa Brasileira no período de 2003 a 2007. Autora de diversas publicações sobre design. 
 

89 Cristiana Barreto, historiadora, com mestrado em Antropologia e doutorado em Arqueologia, 

professora de História da Arte, curadora e pesquisadora do universo estético dos povos indígenas pré-
coloniais da Amazônia.  
 

90 Maria Lúcia Montes, filósofa, mestre em Sociologia e doutora em Ciência Política. Professora 

universitária dedicada à área de Antropologia urbana e culturas e religiosidades populares e 
manifestações culturais afro-brasileiras. Atuou em museus paulistas, como a Pinacoteca do Estado de 
São Paulo e o Museu AfroBrasil. 
 

91 Marcelo Manzatti, Cientista Social, mestre em Antropologia. Um dos fundadores do Fórum 

Permanente de Culturas Populares e da Rede das Culturas Populares e Tradicionais.  
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O pré-projeto92 apresentado no relatório final do trabalho desenvolvido, indica 

que a concepção museológica foi elaborada considerando também indicações 

normativas do IPHAN na constituição dos museus nacionais. Inicialmente, o texto 

aponta que a instalação de um museu no edifício recupera a vocação cultural prevista 

originalmente para o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera. Alerta também que 

a presença de mais um museu na área93 não provocaria uma “saturação” ou 

“concorrência predatória”, pois, no decorrer do tempo, a convivência de diferentes 

museus ocasionou foi um aumento de público. Ainda de acordo com o pré-projeto, a 

ação da instituição estaria voltada para a preservação e exposição do patrimônio 

cultural, conforme definido na Constituição Brasileira, dos diferentes grupos 

formadores da nossa sociedade e especifica que 

 
Entre os diferentes grupos formadores da sociedade e participantes 
do processo civilizatório nacional, será dada prioridade àqueles dos 
extratos populares da população, que até hoje têm menor visibilidade 
institucional. Já há vários museus no país com coleções significativas 
das mais diferentes expressões de cultura erudita; não é necessário 
duplicar esses esforços. No entanto, há poucas instituições com 
coleções de criações do povo e menor número ainda de instituições 
que incluem em seu olhar os bens culturais de natureza imaterial – 
como listados acima na Constituição - e de instituições que exploram 
a dimensão imaterial do patrimônio que ali se preserva.  
 
Entre os extratos populares da população, incluímos os diferentes 
povos indígenas, aos quais até hoje são dedicados alguns museus de 
natureza científica, de arqueologia, etnologia e antropologia, mais 
próximos aos museus de história natural, característicos do século 
XIX, do que dos museus de arte e cultura, eruditos ou populares, em 
que o patrimônio material e imaterial de suas criações pudesse ser 
incorporado como elemento essencial das culturas do povo brasileiro 
(BORGES COMUNICAÇÃO LTDA., 2007, p.8). 
 

A citação acima deixa claro a primazia pela escolha dos segmentos da 

sociedade brasileira com menor visibilidade institucional para preservação de sua 

                                                           

92 O texto apresentado como relatório final e um pré-projeto para o novo equipamento cultural foi 

posteriormente publicado, quase na íntegra, na obra Pavilhão das Culturas Brasileiras: Puras Misturas. (BORGES; 

BARRETO, 2010). Além da proposta elaborada, a publicação apresentou a exposição Puras Misturas e incluiu 

artigos de Maria Lúcia Montes que integrou o grupo coordenado por Adélia Borges; Vera Barros, coordenadora do 

educativo para a exposição; os curadores Cristiana Barreto e José Alberto Nemer e o filósofo Eduardo Subirats.   

93 O Parque Ibirapuera conta com o Museu de Arte Moderna – MAM; parte do Museu de Arte 

Contemporânea, o Museu Afro-Brasil e a Fundação Bienal. 
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produção cultural, além da inclusão da dimensão imaterial dos bens patrimoniais. 

Esclarece que inclui os povos indígenas, para que suas contribuições tenham o 

mesmo reconhecimento dos demais grupos formadores da cultura brasileira nos 

museus de arte e de cultura, distanciando-se da perspectiva dos museus etnográficos 

ou de história natural, como comumente são tratados. O texto afirma a importância de 

legitimar e preservar a diversidade cultural brasileira, mas com um olhar 

contemporâneo e não circunscrito ao universo da cultura popular ou tradicional. Na 

sequência, discorre sobre sua proposta de diálogo com a construção de pontes entre 

campos, que apesar de “se alimentarem mutuamente, num processo permanente de 

recriação e ressignificação” ainda precisariam se conhecer.  

 
Cremos ser vital, neste momento histórico que estamos vivendo, criar 
um espaço de exposição e legitimação das práticas culturais 
tradicionais e contemporâneas do povo brasileiro, dando a conhecer o 
seu vigor e pluralidade. Ao constituir um canal de salvaguarda e 
comunicação da diversidade cultural brasileira e em especial do 
patrimônio material e imaterial das culturas do povo, nosso objetivo é 
contribuir para o seu reconhecimento, legitimação e fortalecimento. 
 
Este é um passo importante para que possamos nos ver como 
produtores de cultura e de significados culturais plurais, e não apenas 
consumidores. Ao valorizar a notável criatividade, inventividade e 
pluralidade das expressões culturais do povo brasileiro, de forma 
digna e competente, a instituição aspira servir como um espelho em 
que os cidadãos brasileiros se reconheçam e sejam reconhecidos, 
permitindo um novo olhar sobre quem somos nós, os brasileiros.  
 
Prioridade às criações do povo não significa, porém, exclusividade. 
Uma das principais atribuições deste Museu será tecer pontes entre a 
produção material e simbólica, de caráter artístico ou funcional, devoto 
ou profano, encontrada no seio do nosso povo, e o saber instituído das 
estruturas eruditas de produção e legitimação da cultura – dito em 
outras palavras, tecer pontes entre as zonas que se costuma 
classificar como a “periferia” e o “centro”. Assim, mais do que tudo, 
este se pretende um espaço onde as diferentes culturas brasileiras 
possam se encontrar, se contrapor e dialogar.  
 
Ao mostrar interfaces e construir diálogos entre as chamadas culturas 
erudita e popular, será possível evidenciar como ambas se alimentam 
mutuamente, num processo permanente de recriação e 
ressignificação, que acaba por tornar equívoca a própria oposição 
entre essas duas esferas. 
 
Não se respeita nem se valoriza o que não se conhece. Ao expor as 
expressões culturais diversas de nossa cultura, o Museu vai alimentar 
a percepção consciente por parte de todos a respeito do seu valor e, 
dessa forma, contribuir para a sua valorização. A instituição pretende 
dialogar com inquietações do presente para ser capaz de contribuir 
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para criar um Brasil melhor, num museu contemporâneo que tem 
como palavra-chave a inclusão – inclusão de temas, de perspectivas, 
de linguagens, de públicos, de visões de mundo e de culturas do nosso 
país. 
 
Assim, longe de um perfil nostálgico ou regressivo, este se pretende 
um museu da contemporaneidade, capaz de responder com uma ação 
afirmativa a questões que o acirramento da globalização trouxe para 
o presente e o futuro das culturas mundiais, em sintonia com a 
Declaração Universal de Diversidade Cultural da Unesco, de 2001, da 
qual o Brasil é um dos signatários, e que encoraja os intercâmbios 
culturais mais amplos e equilibrados, de maneira a promover o 
respeito pela diversidade das expressões culturais e a conscientização 
de seu valor nos planos local, nacional e internacional. (BORGES 
COMUNICAÇÃO LTDA., 2007, p. 10). 
 

No trecho citado a seguir verifica-se que, não obstante o pré-projeto deixar claro 

que sua elaboração surgiu a partir da necessidade de se salvaguardar o acervo do 

Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, imediatamente recorre à Mário de 

Andrade como sua referência maior. Não só deixa de lado, como trata de explicar seu 

afastamento do universo folclorista que Rossini representa.  

 
Essas propostas todas nasceram a partir do desejo manifestado pela 
Secretaria Municipal de Cultura de tornar acessível ao público o 
acervo do antigo Museu do Folclore Rossini Tavares de Lima. Essa é 
uma coleção preciosa que, sem dúvida, deve ser novamente trazida à 
luz. No entanto, cremos que é necessário ir além e ampliar tanto a 
coleção quanto o olhar em relação ao patrimônio material e imaterial 
das culturas do povo brasileiro, para poder celebrar a sua pluralidade 
e diversidade. 
 
O museu tem três elementos fundantes:  
1. No aniversário dos 70 anos da Missão de Pesquisas folclóricas, a 
Prefeitura retoma o espírito daquela ação pioneira do Mário de 
Andrade, não mais com o conceito nostálgico do folclore, mas com o 
conceito do reconhecimento a uma cultura viva, hibridizada (a 
dinâmica da cultura). Queremos propiciar o reconhecimento à arte 
popular num espaço nobre, no lugar a que ela tem de direito; 
 
2. A instituição faz pontes, diálogos, encontros; 
 
3. Seu escopo engloba o patrimônio material e também o imaterial das 
culturas brasileiras. (BORGES COMUNICAÇÃO LTDA., 2007, p. 10). 

 
 
 

Resumidamente, os elementos eleitos como fundadores da missão do Pavilhão 

das Culturas Brasileiras foram: recuperação do espírito da ação pioneira de Mário de 

Andrade, na perspectiva do reconhecimento da cultura popular como “cultura viva, 

hibridizada e dinâmica”, ocupando um espaço normalmente reservado para a cultura 



165 
 

erudita; constituição de um espaço para encontros, diálogos e pontes entre popular e 

erudito, como forma de demonstrar a existência de uma alimentação recíproca; 

compromisso do poder público municipal de São Paulo assumir a responsabilidade 

pela preservação do patrimônio material e imaterial da cultura tradicional brasileira 

(BORGES; BARRETO, 2010, p. 22).  

Paradoxalmente, um equipamento cultural criado para preservar a coleção do 

antigo Museu do Folclore adota como princípio as referências do mentor de outro 

conjunto, o da Missão de Pesquisas Folclóricas. Conclui-se que o pensamento de 

Mário de Andrade, apesar de anterior, foi considerado mais adequado ao contexto 

cultural e político atual que, além de abrigar as coleções de cultura popular 

pertencentes à Secretaria de Cultura, deveria tornar-se um centro de referência sobre 

a produção e o diálogo entre os diferentes segmentos culturais brasileiros, produtores 

das práticas culturais tradicionais ou contemporâneas. Ou seja, apresentar-se como 

um espaço vivo e dinâmico, distanciando-se do modelo tradicional de museu para 

guarda de objetos desconectados de seu universo cultural e social. 

O pré-projeto apresentado por Adélia Borges indica que o acervo da nova 

instituição deveria ser constituído pelas coleções do antigo Museu do Folclore, da 

Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, de outros conjuntos da Secretaria Municipal 

de Cultura e ampliado “dentro do espectro genérico do patrimônio cultural brasileiro”. 

Como exemplo, cita a inclusão de a) patrimônio material: objetos de artes visuais como 

pinturas, gravuras, esculturas, design, tanto da perspectiva de criação de um produto 

de utilidade quanto da criação gráfica, “arquitetura vernacular brasileira” e 

indumentária; b) patrimônio imaterial, sendo responsável pela guarda e centralização 

de documentação de registros de patrimônio imaterial da cidade de São Paulo e 

também pela coordenação desses processos, além de dar visibilidade ao patrimônio 

imaterial brasileiro como um todo94.  

Pela leitura da publicação de 2010, Pavilhão das Culturas Brasileiras: Puras 

Misturas, conseguimos identificar as distintas contribuições na elaboração do projeto. 

O texto de Maria Lucia Montes é significativo e parece nortear toda o conceito do novo 

museu. 

 

                                                           
94 A Lei nº 14.406 de 21 de maio de2007, que institui o Programa Permanente de Proteção e 

Conservação do Patrimônio Imaterial do Município de São Paulo, não foi até o presente momento 
regulamentada. 
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Esta longa digressão histórica deve ter permitido explicar a razão pela 
qual, ao se incorporar a um possível Museu das Culturas do Povo as 
coleções do acervo do antigo Museu de Folclore Rossini Tavares de 
Lima, formadas no espírito da “ciência do folclore”, elas deverão 
necessariamente ser requalificadas, em termos de sua adequação a 
esse novo museu e sua missão. Um museu contemporâneo que tem 
a diversidade pluri-étnica e multi-cultural do povo brasileiro como seu 
foco de interesse, considerando-a responsável pela criação de um 
patrimônio cultural material e imaterial a ser preservado, só poderá 
pensar a cultura em sentido plural – culturas –, longe da visão 
nostálgica da singularidade de uma suposta “cultura nacional” 
homogênea e “autêntica”, expressão da “identidade nacional”.  
Ao mesmo tempo, ao se voltar para as culturas do povo brasileiro, e 
não se identificar como um museu de “cultura e arte popular”, o novo 
museu explicitamente reivindica como seu patrimônio as culturas dos 
povos indígenas, visando “nacionalizá-las”. Ao invés de considerar 
esses povos, como habitualmente se faz, enquanto grupos “distantes”, 
cujas culturas devam ser objeto apenas dos museus de Etnologia e 
Antropologia, muitas vezes mais próximos dos museus de História 
Natural do que dos museus de arte e cultura que conhecemos, o 
museu pretende reconhecê-los como legítimos membros da nação e 
do povo brasileiro, malgrado a diversidade e a autonomia de suas 
formas de organização social, valores, crenças, costumes etc., em 
relação às formas hegemônicas da sociedade nacional (MONTES, 
2010, p. 262). 
 
Essas manifestações seriam incluídas como parte do “folclore 
nacional”, se não se devesse desconstruir essa noção, precisamente 
para dissociar tais expressões das culturas do povo das conotações 
valorativas associadas ao termo folclore ou às preocupações com sua 
“origem”, “anonimato”, “autenticidade”, “descaracterização” etc. que 
tradicionalmente marcaram os estudos dessas matérias. 
Longe dessas referências de que busca distanciar-se, um futuro 
Museu das Culturas do Povo terá como conceitos básicos e valores 
que deverão orientar sua atuação a diversidade e a hibridização que 
marcaram no passado a formação das culturas do povo brasileiro, 
buscando no presente construir pontes capazes de mediar a distância 
que uma certa miopia acabou por criar entre a chamada “cultura 
erudita” e as culturas do povo, e entre o “centro” e a “periferia”, sob o 
impacto da globalização. Assim, o museu considerará a dinâmica 
cultural como elemento de explicitação, no passado, e de promoção, 
no presente, de todas as modalidades de diálogos, encontros, 
confrontos e novas hibridizações entre as formas de criação e 
produção das culturas tradicionais, dos povos indígenas ou do mundo 
rural, e as inovações vertiginosas da contemporaneidade urbana, 
entre o popular e o erudito, a tradição e a modernidade, o nacional e 
o internacional, na circularidade com que reciprocamente se 
alimentam, permitindo todas as formas de apropriação e 
ressignificação (MONTES, 2010, p. 263 ). 
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Conceitualmente, a equipe propõe a criação de um novo modelo de atuação 

quando incorpora os produtores e criadores culturais das expressões das quais busca 

ser instituição referência. 

Entretanto, nenhum desses conceitos e valores ganhará expressão 
concreta no novo museu a ser criado, sem que este se proponha 
igualmente a promover a inclusão dos criadores e produtores das 
expressões culturais populares, bem como do público visitante, como 
protagonistas das suas mais diversas modalidades de ação, 
garantindo a incorporação de novas perspectivas e visões de mundo 
distintas aos seus programas. Embasadas na atividade de pesquisa, 
as exposições e as ações sócio-educativas e culturais do museu 
deverão permitir a criação de novos contextos de apropriação do 
patrimônio, representado pelo seu acervo e suas coleções, 
convidando o público a gerar novos recortes e re-interpretações das 
tradições que carrega consigo e engajando-o enquanto participante 
ativo na reformulação de percursos e distâncias entre o passado e o 
presente (MONTES, 2010, p. 263).  

 

A argumentação desenvolvida por Maria Lúcia Montes subsidia a reflexão entre 

os integrantes do grupo escolhido para a elaboração da proposta institucional sobre a 

pertinência da manutenção do nome Museu do Folclore. Considerou-se que o 

conceito de folclore estava desgastado e não mais daria conta do significado da 

cultura produzida pelo povo brasileiro, assim como, relegava a um plano menor ou 

secundário a arte popular e seus diferentes agentes. Avaliou-se também que a não 

utilização do termo museu para designar a nova instituição traria um alargamento da 

sua atuação e a identificação do público como um local inovador no trato da 

representação da cultura brasileira em toda a sua pluralidade, distanciando-se da 

imagem de senso comum dos museus etnográficos (BORGES; BARRETO, 2010). 

A nomeação da instituição foi ponto para uma considerável reflexão. Como visto 

anteriormente, o uso das palavras folclore e museu foram excluídos; restava, portanto, 

definir um nome que contemplasse minimamente as diretrizes do espaço cultural. 

Antes mesmo do descarte da palavra museu, o debate tratou de vários termos, tal 

como o adjetivo popular deixado de fora por não despertar empatia por parte do 

público interessado em artes visuais. Chega-se à ideia de cultura no plural. 

Houve concordância de que se deveria usar a palavra “cultura” no 
plural, pois os povos são plurais, e o que se quer valorizar é justamente 
a diversidade. 
Cumpre lembrar ainda que, no início do processo, o museu chegou a 
ser denominado de Museu das Culturas Brasileiras, abandonado por 
prometer uma representação proporcional das culturas do Brasil que 
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muito provavelmente a instituição não conseguiria nem almejaria 
cumprir (BORGES COMUNICAÇÃO LTDA., 2007, p. 130). 

 
A exposição emblemática de Lina Bo Bardi, quando da inauguração da sede 

do Museu de Arte de São Paulo, A Mão do Povo Brasileiro, também foi referência. 

Ocorreu, inclusive, sua divulgação na impressa, como o futuro Museu da Mão do Povo 

Brasileiro.  

 
Outra denominação empregada ao longo do processo foi Museu da 
Mão do Povo Brasileiro, que recupera a histórica exposição realizada 
por Lina Bardi em 1968, por ocasião da abertura da sede do Masp na 
Avenida Paulista, em São Paulo. Sua utilização sinalizaria a 
homenagem a todos os que trabalharam pela valorização da arte do 
povo. No entanto, esse foi um dos nomes que mais suscitou não 
entendimento, sendo quase sempre seguido da pergunta: “Museu o 
quê?”. Um argumento forte contrário ao seu uso é: “Quer dizer que nós 
temos cabeça, e eles, mãos?” Essa dicotomia lembra os estudos e as 
exposições do folclore como a expressão da “alma” do povo, em 
oposição à “cabeça”, reservada à elite pensante, única que teria 
capacidade para conduzir o processo “civilizatório” (BORGES 
COMUNICAÇÃO LTDA., 2007, p. 130). 
 
 

 

Dentre outros nomes sugeridos durante as discussões, como Museu da 

Expressão Popular, Museu da Identidade e da Diversidade Cultural, Museu da 

Visualidade Popular Brasileira, Adélia Borges sugeriu o nome que, para ela, melhor 

definia o conceito. 

 

Unilateralmente e ao final desse processo de trabalho, como 
coordenadora gostaria de sugerir um nome que, a meu ver, expressa 
o sentido que se quer dar à instituição: Museu do Encontro. 
Poderíamos partir também para Museu do Convívio, que recupera a 
idéia da curadora da é 27ª Bienal de Arte de São Paulo, Lisette 
Lagnado. Ela recorreu a Roland Barthes para destacar a expressão 
“Como viver juntos” como linha norteadora daquela edição da Bienal. 
Conviver é um ato deliberado que pode suceder – ou não – o encontro, 
palavra que a meu ver exprime melhor o alcance que a ação de um 
museu pode pretender. Encontro carrega consigo também os seus 
contrários, como o desencontro, ou mesmo o contraponto, que 
também devem ser assumidos na proposta museológica, pois não nos 
cabe pretender ditar posturas ou regras, muito menos cair numa visão 
maniqueísta reducionista. E está de acordo com a ideia básica deste 
museu, que não encontramos em nenhuma outra instituição 
museológica brasileira, que é a intenção de estender pontes entre as 
pessoas e as culturas, promover o conhecimento recíproco, os 
diálogos. Ou seja, este é um museu em que as culturas se encontram. 
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Pela importância que o nome de um empreendimento pode ter em seu 
sucesso ou fracasso, recomendamos que a decisão a esse respeito 
seja tomada depois de submeter essa questão e mesmo (e 
principalmente) o pré-projeto aqui apresentado a um número maior de 
interlocutores, estendendo a discussão sobre os seus princípios 
fundantes (BORGES COMUNICAÇÃO LTDA., 2007, p. 131). 
 

 

 
No decorrer das discussões o termo museu foi totalmente afastado, por ser 

considerado limitador à imagem de local de guarda de acervo e exposições, o que 

demonstra claramente que a ideia de museu moderno, espaço multidisciplinar e de 

multiuso, onde se prescinde até de acervos, ainda não está totalmente incorporada 

nem para os agentes culturais, sejam curadores, intelectuais ou gestores. Desta 

forma, optou-se por recuperar a denominação inicial dos prédios desenhados por 

Oscar Niemeyer e associá-la a uma expressão de pluralidade cultural, de diversidade. 

Decide-se, então, por Pavilhão das Culturas Brasileiras. 

Como resultado do longo processo iniciado pela ação do Ministério Público para 

a salvaguarda do acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, a Prefeitura 

de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura, cria o Pavilhão das Culturas 

Brasileiras e o apresenta ao público por meio da exposição Puras Misturas95, em abril 

de 2010. Sob a curadoria geral de Adélia Borges e curadoria adjunta de Cristiana 

Barreto, a mostra utilizou o andar térreo e o subsolo do edifício96 e foi organizada com 

os módulos: Viva a diferença; Da Missão à missão; Fragmentos de um diálogo. Os 

módulos Da Missão à missão e Fragmentos de um diálogo contaram também com a 

co-curadoria, respectivamente, de Vera Lúcia Cardim de Cerqueira, para o bloco 

sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas e José Alberto Nemer em todo o módulo. 

O módulo Viva a diferença!, uma “instalação usável”, serviu como abertura e 

convite ao do rompimento de fronteiras. Um conjunto com 75 diferentes banquinhos, 

construídos por diferentes pessoas que, segundo a curadoria, se igualam na função 

do objeto: sentar. Produzidos por pedreiros, artesãos, indígenas de diversas etnias e 

designers, “os bancos foram dispostos todos no chão em pé de igualdade” (BORGES; 

BARRETO, 2010, p.137). No entanto, a beleza estética dos objetos e sua disposição 

espacial não encobre, ao olhar mais atento, que a igualdade não é tão verdadeira. 

                                                           
95 Exposição Puras Misturas permaneceu aberta de 11 de abril a 14 de novembro de 2010.  

96 No andar superior se encontrava, em espaço isolado com cerca de 800m², o acervo do Museu de 
Folclore e demais objetos adquiridos para a nova instituição.  
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Todos os bancos produzidos pelos designers são nomeados, possuem sua autoria 

garantida. Podemos atribuir esta identificação a diversas razões, que vão desde o 

conhecimento do autor, o uso do nome famoso do artista como forma de atração do 

público, como certificação da qualidade da produção popular ou como simples 

reconhecimento de direito autoral evitando uma ação judicial por uso indevido. Enfim, 

a simples colocação lado a lado não garante pé de igualdade, na medida que a 

produção popular é usualmente apresentada como de ilustres desconhecidos.  

Intitulado Da Missão à missão, o módulo central da mostra propôs abrir ao 

público as razões e os projetos desenhados para a nova instituição, assim como 

justificar por meio de marcos históricos voltados a preservação da cultura popular a 

sua razão de ser do equipamento cultural. Assim, com a instalação Abre alas, uma 

alusão a diferentes formas de se abrir caminhos ou de trazer bons fluídos, onde junta 

veículos de transporte, carrancas, entre outras obras de arte, aciona ou estimula a 

imaginação do público para entrar na história97. Em 180 metros lineares de painel são 

pontuadas ações de intelectuais e instituições, desde aqueles considerados como 

antecedentes das ações de Mário de Andrade: de Silvio Romero à produção do 

movimento modernista, até a legislação de reconhecimento do patrimônio imaterial 

brasileiro e seus registros, destacando a ação de novos atores: 

Um fato novo na cena cultural e política do início do século 21 no Brasil 
é que o povo não é mais apenas objeto de estudo e de atenção por 
parte dos pesquisadores, e sim autor-protagonista de sua própria 
história. As comunidades periféricas sempre produziram arte; a 
diferença recente é que a periferia está “invadindo” o centro. Essa 
força cultural que brota pelas bordas é apresentada rapidamente na 
mostra (BORGES; BARRETO, 2010, p. 157, grifo das autoras). 

 

Ao longo do espaço objetos, reproduções e documentos ilustram cada momento 

da linha do tempo. A exibição em estantes, em ilhas e em alvéolos no painel de 

cestaria da coleção Rossini, cerâmicas da coleção do Instituto Lina Bo Bardi, 

churrasqueiras adquiridas, objetos de povos indígenas, muitas fotografias, além dos 

                                                           

97 Nesta instalação estavam obras de artistas populares reconhecidos, alguns representados em galerias 

de arte, como Mestre Cunha, José Francisco da Cunha Filho de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco; José 

Maurício dos Santos, de Juazeiro do Norte, Ceará. Incluía também trabalhos considerados como preciosidades do 

acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, de Cândido Santos Xavier, o Tamba de Cachoeira, Bahia. 

Na instalação Abre Alas, junto aos artistas populares encontrava-se uma obra de Bispo do Rosário, Vinte e um 

veleiros.  
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grafites na área externa do edifício buscam apresentar uma noção da totalidade e 

intencionalidade do acervo do Pavilhão das Culturas Brasileiras. O percurso é 

finalizado com a apresentação do projeto de reforma e adequação do prédio, 

elaborado pelo escritório de Pedro Mendes da Rocha. O destaque fica para a forma 

como o Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima foi incorporado. Em uma grande 

estante ao fundo do espaço, foram colocados objetos selecionados como uma alusão 

aos mercados populares de objetos de uso, assim como fora feito por Lina Bo Bardi 

em suas exposições. Em um bloco, os objetos podiam ser contemplados como 

exemplos de formas de reaproveitamento, estética e manifestações simbólicas 

curiosas.  Resumidamente, como expressão da inventividade do povo, sem função, 

autoria ou origem. Objetos destituídos de sentido, compreensíveis para aqueles que 

conhecem; para os demais, apenas produção popular. 

O último módulo expositivo, Fragmentos de um diálogo, sinaliza diferentes 

possibilidades de mostras, onde haja convergência entre o popular e o erudito. José 

Alberto Nemer explicita sua compreensão da existência dos dois campos, mas com 

viabilidade de comunhão: 

Inseridos no espírito da exposição Puras misturas, os “Fragmentos de 
um diálogo” pretendem instaurar uma constelação, um sistema de 
circulação de luz, quando uma obra exposta joga sobre as outras sua 
aura reveladora e, solidariamente, celebram uma comunhão. Partindo 
do que poderíamos considerar como algumas matrizes do imaginário 
brasileiro, às vezes pinçadas da Coleção Rossini Tavares de Lima, 
outras vezes surgidas do convívio e da reflexão sobre a arte atual, a 
reunião de obras de arte tão diversas no tempo e no espaço acaba por 
mostrar a força de sua unidade intrínseca. Como toda a mostra, trata-
se também aqui de esboçar as possibilidades de conexão 
antropológica e a analogia estética entre diferentes segmentos da 
manifestação cultural brasileira. O conjunto reunido e as 
surpreendentes constantes que ele revela dão a certeza de que a 
diversidade converge e a circularidade se faz.  
Esse colóquio busca antecipar uma fruição mais profunda da cultura 
no país, como uma profecia autorrealizadora. Pintura, escultura, 
desenho, fotografia, arte plumária, pintura corporal, design, tatuagem, 
arte de rua, tecelagem, objetos de toda ordem se agrupam para 
estabelecer diálogos e fazer emergir interfaces entre as muitas 
nuanças da produção. Entre elas, estão os dois polos mais imediatos, 
o da arte popular e o da arte das elites. Por mais que se tente abolir 
essas duas classificações ou edulcorar seus nomes na tentativa vã de 
atenuar seus eventuais estigmas, elas permanecem guardiãs de seus 
respectivos códigos genéticos, com suas complexas implicações 
históricas, econômicas e sociais. O encontro face a face das 
produções populares e das elites nos “Fragmentos de um diálogo” 
evidencia a natureza espontânea de uma e a reflexão crítica da outra. 
A produção erudita expõe, em larga medida, a radiação cultural, o 
enquadramento institucional, os critérios compartilhados e as 
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tendências em voga. Em contrapartida, a arte popular escapa a esses 
condicionamentos. Sua condição marginal em relação aos fatores de 
influência parece facilitar o florescimento de critérios de inventividade 
pessoal, nascidos do próprio impulso do artista diante da atividade 
criadora (NEMER, 2010, p. 231). 

 

Nemer, por mais que queira celebrar a comunhão quando afirma que as 

produções, colocadas lado a lado, evidenciam “a natureza espontânea de uma e a 

reflexão crítica da outra”, na prática seu pensamento assemelha-se à noção de erudito 

e popular de folcloristas como Rossini Tavares de Lima, segundo o qual há um 

aproveitamento do erudito, que produz de forma elaborada, da produção popular, 

inventiva e espontânea (NEMER, 2010, p. 231). 

As exposições que se seguiram à Puras Misturas, produzidas pela Secretaria 

Municipal de Cultura, foram, em grande medida, seu desdobramento para 

apresentação das obras adquiridas especialmente para a instituição. A primeira foi 

Novas Aquisições – Artes plásticas, com curadoria de José Alberto Nemer, e 

apresentou objetos de arte de artistas populares reconhecidos, tais como José 

Valentim Rosa, Mestre Galdino, José Bezerra, Ciça, GTO, Nino, Maria Lira, Antônio 

Poteiro, Ulisses, Véio e Alcides Pereira. 

 
As aquisições são, inequivocamente, de obras que se inserem no 
circuito das artes plásticas, com pertinência estética e autonomia 
artística. Isto afasta qualquer possibilidade de serem, apesar de 
produções da esfera popular, confundidas com outras atividades do 
fazer tradicional, como o artesanato (NEMER, 2011, folheto). 

 

A mostra seguinte de aquisições diz respeito aos povos indígenas. Arte Fatos 

Indígenas no Pavilhão das Culturas Brasileiras, com curadoria de Cristiana Barreto e 

Luiz Grupionni, intenciona colocar a produção indígena num patamar diferente do 

usualmente estabelecido. 

O título chama a atenção para a ambiguidade com que a produção 
indígena é tratada em mostras e museus, ora vista como arte, ora vista 
como artefato etnográfico. Esta exposição propõe um olhar mais 
aprofundado sobre os objetos indígenas enfatizando o processo de 
“fazer com arte”, característico da produção artesanal indígena, e a 
relação entre este fazer e a salvaguarda de conhecimentos 
tradicionais (BARRETO; GRUPIONI, 2011, folheto). 

 

A última mostra realizada para apresentar o acervo adquirido foi Design da 

Periferia com curadoria de Adélia Borges. Formar uma coleção específica de design 

no equipamento é um interesse muito próprio da curadora e coordenadora que 
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elaborou o projeto institucional diretamente ao vinculado ao seu campo de pesquisa e 

atuação profissional. 

Esta exposição apresenta artefatos feitos por pessoas comuns para 
atender a necessidade do dia a dia, usando recursos que estão a seu 
alcance, como restos de materiais e lixo. O resultado revela preciosas 
lições de design. Os objetos cumprem perfeitamente as funções para 
as quais foram projetados e exibem formas cujas soluções estéticas 
nada ficam a dever a projetos de designers formados em 
universidades (BORGES, 2013, folheto). 

  

Outros eventos paralelos foram desenvolvidos, seja por contratação direta, seja 

por parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Em 2011 destaca-se a mostra Rio 

São Francisco navegado por Ronaldo Fraga: cultura popular, história, moda, curadoria 

do estilista Ronaldo Fraga. Após utilizar temas da cultura popular em suas coleções 

como o universo cultural das populações ao longo do Rio São Francisco e o diário de 

viagens de Mário de Andrade, Turista Aprendiz, o estilista decide realizar uma 

exposição onde inclui não apenas as roupas criadas. Uma grande ambientação 

cenográfica baseada no interior do barco a vapor Benjamim Guimarães, que, durante 

anos do século XX navegou pelo Rio São Francisco, remete ao universo inspirador da 

criação do estilista. No mesmo período, a oficina/exposição Autoria Compartilhada, da 

artista plástica Mônica Nador constrói sua mostra a partir de oficinas de impressão em 

tecido com o público visitante.  

Dois seminários foram realizados no Pavilhão: o primeiro, em 2010, com intuito 

de apresentar a instituição ao público e debater sobre ela; o segundo, em 2011, 

Estética da Periferia, evento organizado pela Instituição Ação Educativa, patrocinado 

pela Secretaria Municipal de Cultura e outras instituições.98 

Desde a abertura do Pavilhão das Culturas Brasileiras,  outros conjuntos foram 

a ele agregados, como a coleção etnográfica do Departamento do Patrimônio 

Histórico, constituído principalmente por doações de pesquisadores na década de 

1970, como Orlando Vilas Boas e Lux Vidal, além das já citadas aquisições de artes 

visuais, design e arte indígena expostas nas mostras Puras Misturas, Novas 

aquisições - Artes plásticas; Arte Fatos Indígenas e Design da Periferia e doações 

como os objetos do povo indígena Suruí, por Betty Mindlin. 

                                                           
98 Esta foi a primeira edição do evento anual hoje intitulado Estéticas das Periferias apoiado por 

diversas instituições e realizado em equipamentos culturais públicos, privados e comunitários da cidade 
de São Paulo. Seu tema central é trazer para a pauta não só a produção cultural das áreas periféricas. 
<http://esteticasdasperiferias.org.br/2015/> 

http://esteticasdasperiferias.org.br/2015/
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As atividades desenvolvidas mostraram a existência de uma certa ambiguidade 

no projeto final, que traz implícitos dois discursos. De um lado, se propõe priorizar os 

produtores de cultura popular hoje, para garantir-lhes visibilidade e presença num 

espaço referencial; de outro, uma opção de ação que se apoia na nomeação de 

interlocutores que garantam a adequação ao universo contemporâneo das instituições 

de arte, ainda excludente daqueles atores, perpetuando a dependência e não 

instaurando um diálogo de fato. 

Sob o mote da recuperação dos princípios que nortearam as ações de Mário de 

Andrade, como “reconhecimento à cultura popular vista como uma cultura viva, 

hibridizada, dinâmica” (BORGES; BARRETO, 2010, p. 22), está a baliza do conceito 

fundante da instituição. Mas também carrega, implicitamente, num discurso 

modernizante e de mediação simbólica, a adaptação ao capital para o consumidor do 

mercado cultural (das galerias de arte popular e do design). Há ainda a herança 

incômoda, mas que desencadeou todo o processo para constituição do espaço, cuja 

discussão permitiu sua recusa conceitual, ou seja, a coleção que carrega a insígnia 

do tão indesejado folclore: Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, sem esquecer 

a existência de outros conjuntos de natureza etnográfica dispersos na Secretaria que 

precisavam de um local de guarda apropriado. Desta forma, a existência do Pavilhão 

das Culturas Brasileiras está marcada por uma complexidade que merece uma séria 

discussão pública e aberta aos seus diferentes interessados e interlocutores, a fim de 

construir ou optar por uma direção institucional. 

A coleção do Museu de Folclore e sua transferência para a Secretaria Municipal 

de Cultura se apresenta como um impasse conceitual, acentuado pelo fato de que a 

municipalidade não possuía, até aquele momento, um equipamento de guarda 

específico para coleções etnográficas ou de cultura popular. Mas possuía, sim, 

conjuntos como o da Missão de Pesquisas Folclóricas junto à Discoteca Oneyda 

Alvarenga, o etnográfico do Departamento do Patrimônio Histórico e algumas obras 

de arte popular integradas na Coleção de Arte da Cidade. O impasse se colocou no 

sentido de que, num contexto das práticas culturais contemporâneas, fundamentadas 

pela ciência antropológica, não seria coerente a fundação ou recriação de um museu 

do folclore, ou mesmo, de cultura popular. 

O grupo composto por Adélia Borges, Cristiana Barreto, Marcelo Manzatti e 

Maria Lúcia Montes construiu uma proposta museal que ainda merece uma discussão 

sobre o resultado e os caminhos que propõe. O texto final buscou agregar as 
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diferentes heranças conceituais e de coleções, além de lançar propostas para um 

novo perfil de instituição do patrimônio: centro de referência, diálogo com a cultura 

urbana, cultura indígena, universo do mercado da arte popular e do design, 

referenciado num discurso da participação e do diálogo, em privilégio dos segmentos 

normalmente alijados em outras instituições.  

Este é um passo importante para que possamos nos ver como 
produtores de cultura e de significados culturais plurais, e não apenas 
consumidores. Ao valorizar a notável criatividade, inventividade e 
pluralidade das expressões culturais do povo brasileiro, de forma 
digna e competente, a instituição aspira a servir como um espelho em 
que os cidadãos brasileiros se reconheçam e sejam reconhecidos, 
permitindo um novo olhar sobre quem somos nós, os brasileiros. 
Prioridade às criações do povo não significa, porém, exclusividade. 
Uma das principais atribuições deste museu será a de tecer pontes 
entre a produção material e simbólica, de caráter artístico ou funcional, 
devoto ou profano, encontrada no seio do nosso povo, e o saber 
instituído das estruturas eruditas de produção e legitimação da cultura 
– dito em outras palavras, tecer pontes entre as zonas que se 
costumam classificar como a “periferia” e o “centro”. Assim, mais do 
que tudo, ele se pretende um espaço onde as diferentes culturas 
brasileiras possam se encontrar, se contrapor e dialogar (BORGES: 
BARRETO, 2010, p.21, grifo das autoras). 

 

As contribuições somaram-se, mas não se transformaram numa síntese. Os 

possíveis interlocutores do movimento folclorista paulista não participaram ou se 

envolveram na elaboração conceitual da nova instituição. O que se pode afirmar é que 

a Secretaria Municipal de Cultura e a coordenação contratada para o projeto optaram 

por outros atores sociais na discussão do futuro do acervo, muito em função da 

fragilidade em que se encontrava o grupo representante da Associação Brasileira do 

Folclore e os herdeiros do trabalho de Rossini Tavares de Lima. O resultado, portanto, 

fica sem a parcela de contribuição a respeito desta coleção.  

Naturalmente, a coordenação escolhida para elaborar o projeto pela 

administração municipal deu o tom das atividades que se seguiram a abertura, até 

porque as dificuldades para manutenção do espaço não permitiram outras 

experimentações inovadoras. Como vimos no decorrer do capítulo, ainda está por se 

construir novos mecanismos para lidar com a cultura popular nos espaços dos museus 

de forma não tradicional. A ausência de uma política institucional de acervos levou à 

adoção de uma política personalizada para a aquisição de acervos, o que não é 

novidade na rotina de boa parte dos museus. Mas, a opção pelo início das aquisições 

num momento tão embrionário e tão fragilizado estruturalmente como foram os 

primeiros anos do Pavilhão, não se justifica museologicamente, a não ser pela 
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oportunidade do negócio. Pois se adquire, seja por doação, compra ou comodato, sem 

estruturar minimante o espaço ou estabelecer os procedimentos de salvaguarda para 

aquelas coleções já existentes. Enfim, são opções que traduzem posições. 

A incorporação de objetos em museus é a certificação de símbolos escolhidos 

como testemunho de nosso universo cultural. Elegê-los é um poder que hoje 

ultrapassa a escrita da história, ele determina também uma relação de mercado, 

intermediação do poder econômico no campo cultural. Além de que a entrada de 

objetos certifica, não apenas o conteúdo simbólico do bem, em especial os que são 

seus interlocutores, seus mediadores, os curadores e especialistas do conteúdo, 

representantes das galerias, dos artistas, dos produtores culturais, dos acervos 

constituídos materiais ou imateriais. 

Nós transformamos em acervo parte do resultado da apropriação da temática da 

cultura popular no universo capitalista, no mercado da propaganda, da TV, da 

produção artística, do design, de modo geral apoiada e em nome de uma economia 

solidária, de uma proposição positiva de emancipação ou do chamado 

empoderamento dos segmentos marginalizados. 

As aquisições provenientes ou muito semelhantes às obras comercializadas em 

galerias de arte popular, de arte indígena, ou mesmo das lojas de artesanato vendidas 

em lojas para “classe média de alto capital cultural” (MIRA, p.21)99 convivem com as 

peças recolhidas pelo Museu do Folclore e as doadas que formam a coleção 

etnográfica do Departamento do Patrimônio Histórico. Alguns artistas populares são 

eleitos, nomeados e têm sua produção representada em lojas ou em museus, em 

destaque nos shows e eventos. Mas a grande maioria continua anônima. O Estado 

certificando para o mercado aquilo que especialistas indicam como genuínos. Neste 

sentido, a ambiguidade colocada na proposta do Pavilhão das Culturas Brasileiras 

está, de um lado, em atender a mesma lógica do mercado, certificando os produtos 

por ele eleitos e alimentando o consumo cultural de um determinado segmento e, do 

outro, se baseia numa diretriz missionária de tornar o espaço referência e diálogo para 

os sujeitos apartados deste mesmo mercado cultural.  

                                                           

99 Galeria Brasiliana, Galeria Estação alguns dois exemplos de lojas que representam e ou 
comercializam artistas com obras hoje pertencentes ao Pavilhão das Culturas Brasileiras. Nomes 
relacionados, por exemplo, nas obras de Lélia Coelho Frota: GTO, Artur Pereira, Isabel, Ciça. Ou ainda 
os mestres de cultura popular que veem um deles sendo alçado ao nome primeiro e fundamental de 
uma determinada manifestação, capoeira, jongo, maracatu, entre outros (FROTA, 1978; 2005) 
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Estamos num impasse para espaços detentores de coleções etnográficas, com 

gestores ou segmentos que pleiteiam a inserção no mercado cultural ou de 

entretenimento, num contexto também da presença dos atores originários dos grupos 

produtores destes acervos e suas demandas por participação, por direitos, por 

acesso.  

Não é simples a tomada de decisão para articular diferentes leituras e propiciar 

o diálogo. Na publicação da proposta do Pavilhão das Culturas Brasileiras, essa 

complexidade se evidencia. Nela encontramos a justificativa para o não uso do termo 

popular para designar o espaço: “foi descartado logo de início por não permitir empatia 

com a parte do público que tem preconceito em relação a ele” (BORGES; BARRETO, 

2010, p. 22), e, em outro trecho, a comprovação do interesse renovado pela temática, 

inclusive com antigas instituições que expandem seus acervos e “centenas de 

milhares de grupos que existem hoje em todo o país dedicados à música, à dança, 

aos folguedos e às práticas populares tradicionais” (BORGES; BARRETO, 2010, p. 

45). Salienta-se também o rápido esgotamento da publicação de Lélia Coelho Frota, 

Pequeno dicionário da arte do povo brasileiro. A pergunta que salta é: a quem não se 

quer espantar, ou melhor, que parte do público preconceituosa ao tema se quer atrair? 

O mais provável é que seja parte do público de sempre dos museus. E deve ser 

significativa.  

Quanto ao papel político-ideológico da nova instituição, o texto de apresentação 

do Pavilhão traz diferentes exemplos e destaca a capacidade de protagonismo dos 

atores periféricos, mas mantém um desenho que preserva a ideia, apesar das aspas, 

de olhar o outro. Segue trecho em que cita uma das instituições francesas, cuja 

constituição também foi questionada. 

O presidente seguinte, Jacque Chirac, anunciou não só na campanha 
política como também no discurso de posse a decisão de fazer uma 
instituição para prestar tributo aos povos do mundo, inclusive àqueles 
de países que a França colonizou. Anunciado como o maior templo de 
artes não ocidentais do mundo – ou “artes primeiras”, como se 
conceituou -, o Musée du Quai Branly foi inaugurado em 2006. Em seu 
primeiro ano de funcionamento, o museu recebeu 1,8 milhão de 
visitantes, quase o dobro do número inicialmente esperado, o que 
mostra o interesse crescente que há no “centro” do mundo pela 
“periferia”. Esse interesse é fruto, em grande parte, do fenômeno 
contemporâneo da multidirecionalidade dos fluxos culturais. Os países 
do hemisfério sul, tradicionalmente importadores de tendências e 
comportamentos, têm se lançado ao protagonismo cultural, 
subvertendo os conceitos de centro e periferia (BORGES; BARRETO. 
2010, p. 46, grifos das autoras) 
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A proposta da instituição é fundamentada nos princípios para um espaço cultural 

contemporâneo e prevê uma estrutura que garante diferentes possibilidades e 

necessidades museológicas: política de acervos, exposições, centro de referência e 

pesquisa, ação cultural e educativa, comunicação, plano de gestão cultural, gestão do 

edifício tombado, acessibilidade, segurança, além de serviços como loja, café e 

estacionamento. Também se restringe à escuta ativa do público, não ao diálogo. Os 

agentes ou produtores são convidados a se apresentarem de forma sistemática. Não 

há sugestão ou descrição dos integrantes dos conselhos (diretor e curatorial) 

proposto. Enfim, não se detecta mecanismos facilitadores do diálogo e participação 

além dos utilizados nos museus tradicionais que se voltam à formação de público por 

meio da ação cultural. 

Não houve, desde a abertura do equipamento, ações voltadas à integração dos 

agentes produtores da cultura dos grupos tidos como prioritários, a não ser na 

participação da abertura dos eventos, tal como as apresentações durante a abertura 

das exposições. Nomes como os de Maria Lúcia Montes e Marcelo Manzatti, que 

integraram todo o processo de discussão, no dia-a-dia, deixaram de serem 

referenciados para a elaboração de ações. No caso de Marcelo Manzatti convém 

registrar que é um nome de significativa importância, pois fez parte de um movimento 

que originou a constituição da Rede de Culturas Populares e Tradicionais, uma ação 

que viabilizou uma articulação dos atores do universo da cultura tradicional há muito 

tempo não vista, que garantiu a participação deste seguimento na constituição de 

políticas públicas e na presença do plano nacional de cultura. 

No entanto, verifica-se que a proposta como espaço referencial para as culturas 

populares não ficou à margem das discussões dos grupos e agentes envolvidos nos 

movimentos de cultura popular ou tradicional, tanto é fato que o equipamento foi 

colocado em discussão durante a terceira Conferência Municipal de Cultura, realizada 

em 2013, constituindo a proposição nº 18º, única proposta dentre as 30 mais votadas 

que faz referência a um espaço museológico específico100:  

 

18) Eixo II – 82 votos ‐ Consolidar o Pavilhão das Culturas Brasileiras 
como polo articulador e irradiador das diversas culturas populares e 
tradicionais e vinculá‐lo a uma Coordenadoria/Departamento das 
Identidades e Diversidade Cultural. (SÃO PAULO, 2013, p 59.)   

                                                           
100 A proposta de nº 21 que trata da garantia da acessibilidade em eventos culturais para 

pessoas com deficiências, cita museus dentre outros equipamentos, como salas de cinema. 
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Ao observarmos as transformações e diferentes proposições dos museus 

franceses tratados rapidamente neste capítulo, verificamos a coerência conceitual 

interna no projeto do Pavilhão das Culturas Brasileiras. Uma proposta que necessitaria 

de um amadurecimento no decorrer de sua existência que, ao nosso ver, mal se 

iniciou, por diversas razões que muito se assemelham às vividas por outras 

instituições museais. A ideia de um espaço que congregue as diferentes 

manifestações culturais da sociedade brasileira, com ênfase nos setores menos 

privilegiados ou marginalizados social e economicamente, ultrapassa o sentido de 

salvaguarda da cultura do povo, sinaliza para a expressão de sujeitos com direitos 

historicamente negados, sem voz e sem participação integral. Não obstante sua 

conceituação, as atividades colocadas em prática no curto tempo em que esteve 

aberto sequer sinalizaram uma alteração nas estratégias de gestão, mediação e 

difusão institucional prevista no projeto e pleiteada na III Conferência Municipal de 

Cultura. 

Com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES, a reforma e adequação museológica do prédio é iniciada em fins de 2011, 

com a troca de telhado, novo sistema de drenagem de águas pluviais, restauro de 

parte de caixilhos e das pastilhas da fachada. Neste período o acervo que não estava 

exposto passou por novo processo de higienização e acondicionamento para 

permanecer no mesmo espaço durante a reforma do prédio.101 Em 2012, outros 

recursos viabilizaram mais uma etapa da reforma, cujos serviços se concentraram na 

substituição e revisão parcial do sistema elétrico, novas instalações hidráulicas e início 

da construção em alvenaria da Reserva Técnica para as coleções, no entanto, a obra 

estava longe de ser concluída. O estado do edifício não permitia um uso adequado 

para o atendimento ao público. Por mais que tenha havido tentativas de convívio com 

                                                           

101 A manutenção do acervo no local não foi considerada a solução adequada, mas a sua transferência 

naquele momento poderia gerar maiores danos ao acervo do que a permanência. Além disso, os responsáveis 

pela reforma garantiram a viabilidade de seguir com os trabalhos com segurança para as coleções. Os grandes 

transtornos causados durante os trabalhos de reforma, só foram contornados pela presença constante da equipe 

do Departamento de Patrimônio Histórico, em especial os funcionários que estavam destacados no e para o 

espaço, como Regina Ponte, Silvia Shimada, Nilza Montovani, Sandra Penha e a autora, além dos funcionários 

das empresas contratadas para o educativo, a segurança e limpeza.  
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a reforma e eventos atrativos, por diversas vezes e razões o prédio foi fechado. Até 

que, em meados de 2013, o equipamento interrompeu suas atividades para o público. 

O curto período em que o Pavilhão das Culturas Brasileiras esteve aberto ao 

público não garantiu a sua consolidação na agenda cultural da cidade, apesar do 

destaque na mídia para sua exposição de abertura e para as que se seguiram. O alto 

custo para a reforma do prédio e a ausência de um quadro funcional que permita o 

funcionamento de tal equipamento cultural e suas coleções, impedem a existência 

institucional. As ações realizadas no Pavilhão foram apresentadas por meio de 

eventos assinados por nomes que, com reconhecimento no meio artístico, cultural ou 

intelectual dominam as estratégias de difusão tradicionalmente adotadas pelos 

museus, prioritariamente, as exposições. Os curadores selecionam, interpretam e 

elaboram o discurso a ser apresentado ao público e, em que pese todas as 

dificuldades enfrentadas pela nova instituição como falta de estrutura funcional e 

interrupção das obras de reforma, com exceção da mostra de abertura, as coleções 

Rossini e Missão não tiveram destaque nas ações de extroversão. 

Como desde o início o edifício do Pavilhão não apresentava condições físicas 

com pelo menos a mesma estabilidade de guarda na qual se encontrava a coleção da 

Missão de Pesquisas Folclóricas no Centro Cultural São Paulo, sua remoção não 

ocorreu de fato, como previsto pelo decreto municipal nº 51.478 de 2010, que 

reorganizou o Departamento do Patrimônio Histórico e atribuiu a guarda da coleção 

da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938 para o Pavilhão das Culturas Brasileiras. 

Não havia, no entanto, unanimidade entre os técnicos da Secretaria Municipal de 

Cultura sobre sua transferência. Por mais que conceitualmente a proposta da nova 

instituição dialogasse com os princípios patrimoniais que nortearam o mapeamento 

proposto por Mário de Andrade, o deslocamento da coleção da Missão do conjunto 

original da Discoteca Oneyda Alvarenga não se mostrava coerente. Em 2015, outro 

Decreto municipal devolveu ao Centro Cultural São Paulo a guarda da coleção da 

Missão de Pesquisas Folclóricas, reconhecendo sua vinculação com os demais 

projetos desenvolvidos pelo Departamento de Cultura de São Paulo, através da 

Discoteca Pública e preservado pelo trabalho de Oneyda Alvarenga, importância 

reconhecida pelo processo de tombamento do conjunto do seu acervo histórico pelo 

IPHAN (SÃO PAULO, 2010; SÃO PAULO, 2015). 

Com um prédio em reforma, acervo não acessível e instituição sem estrutura, 

ainda é cedo para fazer conjecturas, mas, ao mesmo tempo, é passada a hora de se 
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discutir o projeto no âmbito do interesse público das coleções que compõem o seu 

acervo, sejam elas herdadas ou adquiridas.  
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2010 - Pavilhão das Culturas Brasileira 

Exposição Puras Misturas 102 
 

 

 

 

                                                           

102 Imagem: Folder da exposição Puras Misturas  
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Outras mostras 

 

 

Arte Fatos indígenas no Pavilhão das Culturas Brasileiras103 

 

 

                                                           

103 Imagem: Folder da exposição ArteFatos Indígenas. 
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Exposição: Design da Periferia 104 

 

 

 

  

                                                           

104 Imagem: Folder da exposição Design da Periferia 
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CAPÍTULO 4– ESPAÇO PARA O OUTRO  

 

4.1  Espaço para o outro 

 

Quando Montes argumenta que o Pavilhão das Culturas Brasileiras tem como 

missão constituir-se num espaço de construção da memória das culturas do povo 

brasileiro, deixa claro também que esse local deve nada mais ser que um espaço de 

participação, de troca. E se se pretende um espaço de convivência, onde a 

construção seja conjunta, não se pode deixar de admitir que a presença do outro deva 

ser integral. Recuperando a ideia de museu integral, enquanto parte do contexto 

político, econômico, social e cultural, ser integral é dialogar com todos os atores 

envolvidos. Não se pode mais fazer política para os povos indígenas sem a presença 

dos indígenas. O mesmo se pode dizer sobre os mestres de capoeira, sobre as 

religiões de matriz africana, sobre a cultura caipira, etc. etc. etc.  

A classe artística, no sentido profissional do termo, sempre está diretamente 

envolvida nas ações relativas à elaboração e execução de políticas e programas 

públicos. Positiva ou negativamente os resultados obtidos são também fruto das 

conquistas dessa categoria. Como exemplo contemporâneo estão os grupos 

paulistas de teatro que se organizaram, em 1998, no movimento Arte contra a 

Barbárie, cujo objetivo maior era discutir o financiamento público direto e a produção 

artística. A crítica central dizia respeito às leis de incentivo por renúncia fiscal, que 

mais propiciava uma mercantilização da arte do que viabilizava uma produção 

artística independente. Além da própria organização política dos grupos, o 

movimento conquistou a aprovação da Lei de Fomento ao Teatro, em 2002105 

(CRUZ, 2010; GOMES e MELLO, 2014). Seguindo o caminho do Arte contra a 

Barbárie, outro movimento, intitulado Mobilização Dança, articulou grupos e 

bailarinos da dança contemporânea paulista para a aprovação da Lei do Fomento à 

Dança, em 2004. Mais de dez anos após a criação das duas leis municipais de 

fomento, outras discussões são provocadas, como o recente movimento de artistas 

afrodescendentes. Reunidos num Fórum de Artes Negras e Periféricas, reivindicam 

                                                           
105 Fomento a Dança de São Paulo, lei municipal nº 14071/05. Fomento ao Teatro de São Paulo, 

lei municipal nº 13.279/2002. 
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alterações na lei de Fomento à Dança. De acordo com o fórum, a lei faz a seleção 

com base em conceitos e referenciais estéticos que 

 
 (...) indiretamente propiciam o cerceamento da participação de 
grupos, companhias e coletivos que possuem o enfoque na cultura 
brasileira, a partir das matrizes africanas e periféricas, que geralmente 
não são vistos neste contexto como grupos CONTEMPORÂNEOS, 
sob o olhar crítico da grande maioria que compõe a banca de 
curadores nas edições do programa em questão.   
(...) 
Na tentativa de deslegitimar essas diversas formas de expressão, o 
caráter de contemporâneo mantém-se vinculado ao antigo mecanismo 
de exclusão que remete, em última instância, ao período colonial. 
Ignora então o caráter histórico das tradições culturais oriundas de 
diversas etnias que migraram da África para o Brasil, bem como a 
presença cultural das comunidades indígenas, desconsiderando o fato 
de que elas conviveram e convivem com a mesma força criativa que a 
cultura de matriz europeia, tão valorizada dentro das instituições de 
ensino formal (CARTA, 2015)  
 

Ainda na lógica do financiamento direto como instrumento de fomento à 

produção cultural, encontramos atualmente em São Paulo um movimento em prol de 

um projeto de Lei para Fomento à Periferia. São agentes e coletivos culturais que 

atuam em regiões periféricas da cidade, onde são escassos equipamentos públicos, 

que se articularam e elaboraram conjuntamente uma proposta de Lei para apoio 

financeiro das suas ações culturais.   Seguindo o exemplo dos movimentos dos grupos 

teatrais e de dança, os coletivos das regiões periféricas da cidade reclamam106 

 
Somos muitos fazendo cultura na periferia. Mas o dinheiro público, que 
seria de todos, não chega pra gente. Nada diferente do que acontece 
com a saúde, educação, moradia, transporte... o investimento público 
só chega como migalha. O grosso vai pros banqueiros, pras grandes 
empresas daqui e de fora. 
Vamos cobrar uma parte, uma pequena parte do que historicamente 
nos devem, através do PRÊMIO DE FOMENTO À CULTURA DA 
PERIFERIA DE SÃO PAULO. É uma lei que estamos fazendo, está 
quase pronta, para obrigar o prefeito, qualquer prefeito de qualquer 
partido, a investir anualmente dinheiro público na cultura das 
quebradas. (FOLHETO, 2015) 

 

                                                           
106 Esta reinvindicação constou também na III Conferência Municipal de Cultura em 2013, como 

a segunda proposta mais votada. 2) Eixo III – 210 votos ‐ Instituir uma Lei de Fomento a Periferia que 
vise a estruturação e potencialização de coletivos artísticos da periferia sem delimitação de linguagens 
e dotação orçamentária própria com reajuste anual previsto na lei. Fonte:  
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/propostas%20conferencia%20ok_1376410708.pdf>.  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/propostas%20conferencia%20ok_1376410708.pdf
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É a organização política de agentes e produtores culturais de regiões 

periféricas em fóruns, coletivos, grupos, discussões permanentes, conferências, cujo 

objetivo é ser ouvido, participar e ser atendido pelo poder público. Quanto mais 

programas e ações atendam áreas até então desprivilegiadas, mais os sujeitos destas 

áreas percebem o descompasso na distribuição de recursos e acesso a equipamentos 

de cultura.  

Nos últimos anos, outros segmentos, fora do circuito tradicional das artes, 

construíram seus espaços por meio de discussões, participação, pressão e 

elaboração de política pública cultural. Dois programas são paradigmáticos: em São 

Paulo, o Programa VAI, instituído por lei municipal em 2003; e, no âmbito federal, o 

Programa Cultura Viva com os Pontos de Cultura como eixo de ação principal, iniciado 

em 2004 e transformado em lei no ano de 2014107.  

O Programa VAI foi idealizado a partir de discussões da Comissão 

Extraordinária Permanente da Juventude na Câmara de Vereadores da cidade de São 

Paulo, durante a gestão do Partido dos Trabalhadores - PT com a prefeita Marta 

Suplicy, onde percebeu-se a falta de políticas públicas voltadas a esse segmento, em 

especial como fomento para suas próprias produções. A lei de autoria do vereador 

Nabil Bonduki, atual secretário municipal de Cultura, tornou-se parâmetro de política 

específica para jovens pelo fato de propiciar financiamento direto para pessoa física, 

com caráter formativo, com procedimentos simples para a execução das ações e, ao 

mesmo tempo, criteriosa enquanto uso dos recursos públicos. Os grupos 

selecionados recebem o acompanhamento técnico em todo o decorrer do 

desenvolvimento dos projetos, desde a assinatura do Termo de Compromisso à 

prestação de contas e finalização de suas produções. Com editais anuais, o programa 

inicialmente voltou-se para a seleção de coletivos formados por jovens com idade 

entre 18 a 29 anos, preferencialmente de áreas desprovidas de equipamentos 

culturais e de baixa renda.  

Destaca-se dois aspectos peculiares do programa, e que mantêm 
estreita relação entre si, a saber: o reconhecimento das ações 
culturais juvenis em desenvolvimento nas áreas periféricas da cidade 

                                                           

107 Programa VAI Lei municipal nº 13.540/2003 de março de 2003 e alterada pela Lei nº 15.897/2013;  Lei 

Federal Cultura Viva nº 13.018 de 22 de julho de 2014. 
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e, consequentemente, uma concepção mais ampla das práticas 
artísticas e culturais realizadas. (SÃO PAULO, 2012, p. 15) 
 

A partir de 2013, a Lei do VAI foi alterada, passando a contar com duas 

modalidades: a primeira, VAI I, mantendo os critérios originais, abre a possibilidade 

para que os grupos possam receber recursos quantas vezes forem selecionados; e a 

segunda, VAI II, voltada para coletivos com experiência comprovada na área cultural 

de pelo menos dois anos e sem limite de idade. Ao longo dos anos, o Programa VAI 

fortaleceu as ações de coletivos jovens na cidade de São Paulo além do sentido da 

produção artística, alcançando uma dimensão de participação cidadã no 

desenvolvimento da cidade.  

Assim, podemos afirmar que o Programa VAI, além do impacto na vida 
dos jovens (verificado pela pesquisa) e no fortalecimento de circuitos 
culturais locais, contribui para o desenvolvimento da cidade de São 
Paulo na medida em que aumenta a liberdade expressiva dos jovens, 
viabilizando a concretização de seus desejos; aumenta a liberdade 
política dos jovens, colocando-os em contato com seus direitos e 
deveres como cidadãos; influi sobre a liberdade econômica dos jovens 
por meio do subsídio; aumenta a liberdade de circulação dos jovens 
na cidade, ressignificando a antiga relação entre centro e periferia 
(PRADO, 2012 p. 110 ). 

 
Por sua vez, a criação do Programa Cultura Viva, no âmbito do Ministério da 

Cultura, se coloca como a política cultural com relevância num contexto onde apenas 

existe o incentivo financeiro por meio renúncia fiscal. Este mecanismo privilegia o 

mercado cultural, na medida em que cabe aos investidores decidir quais produções 

receberão recursos, o que leva também ao privilégio da região sudeste do país. 

Segundo Abreu, apenas a partir de 2003, com Lula na presidência e Gilberto Gil no 

Ministério da Cultura, há uma mudança no cenário na condução de políticas e 

programas com uma concepção mais ampla de cultura, sua abordagem antropológica 

se afastando da lógica do mercado. Como estratégias estão a constituição de 

diretrizes por meio da participação democrática com a realização de Conferências 

Nacionais de Cultura e a aprovação de Plano Nacional de Cultura (ABREU, 2010).   

Dentre os diferentes programas estabelecidos após 2003 pelo Ministério da 

Cultura, o Cultura Viva tornou-se referência conceitual e prática para o exercício 

democrático da ação cultural. O reconhecimento de organizações ou grupos locais 

com ações culturais das mais diversas, por meio da denominação de Ponto de Cultura 

e o financiamento direto dinamizou articulações e fortaleceu fazeres numa dimensão 
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nunca vista no território nacional e semelhante ao desencadeado na cidade de São 

Paulo pelo Programa VAI.  

Os Pontos de Cultura, além de cobrirem as regiões brasileiras, 
também abrangem os mais variados grupos sociais: jovens, mulheres, 
indígenas, comunidades camponesas e sem terra, comunidades afro-
brasileiras, populações ribeirinhas e das florestas. Abarcam diferentes 
formas de expressão, como o candomblé, teatro, dança, audiovisual, 
música, circo, cultura popular (mamulengo, folguedos, artesanatos, hip 
hop, capoeira, artes, maracatu, congado, folia de reis, bumba-meu-boi 
etc.). E organizam práticas e equipamentos culturais (cineclubismo, 
multimídia, mercados alternativos, centros de empreendedorismo, 
museus, bibliotecas, rádios, centros culturais, espaços culturais, 
preservação do patrimônio histórico, núcleos de memória, centros de 
cultura digital etc.) 
Como se vê, os Pontos de Cultura proporcionam possibilidades de 
enfrentamento não apenas das carências referentes aos 
equipamentos culturais, mas também oferecem elementos para 
repensar o papel dos equipamentos culturais e suas diversas funções: 
os papéis da biblioteca se resumem a proporcionar o acesso a livros? 
A circulação de filmes é simplesmente um elo da cadeia industrial do 
cinema e audiovisual ou é também uma experiência estética e 
simbólica única? E o papel dos museus, restringe-se a consolidar 
narrativas dos êxitos de certos grupos sociais?  
Talvez a experiência dos Pontos de Cultura permita estabelecer novos 
termos para o debate sobre as funções dos equipamentos culturais. É 
possível que os equipamentos culturais sejam pontos de confluência 
do dinamismo social e reflitam possibilidades de transformação desse 
dinamismo na direção de cuidados de longo prazo com a qualidade de 
vida e com o desenvolvimento social, além do respeito pela 
diversidade de formas de vida e expressão, bem como às crenças e 
processos culturais locais e singulares. (IPEA, 2006, p. 108, grifos 
nossos)  
 

Como vemos na análise realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada, o impacto desencadeado com a implantação dos Pontos de Cultura é 

relevante. O programa já foi replicado em outros países latino-americanos, seja com 

o mesmo formato, seja como fonte de inspiração. Congressos de Cultura Comunitária 

foram realizados na Bolívia, em Costa Rica e em El Salvador, ampliando as 

discussões e troca de experiências entre agentes culturais numa dimensão não 

imaginada. A execução do programa não foi tarefa simples para o poder público e, 

menos ainda, para os que receberam recursos. O exemplo maior está nos desgastes 

provocados pelo uso do Sistema de Convênios – SICONV, ferramenta online por onde 

toda a documentação referente à inscrição, execução e finalização de um projeto 

cultural conveniado com o governo federal é realizado. Construído para facilitar e dar 

transparência aos convênios firmados, não significou agilidade nos processos pois, 
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evidentemente, necessita de agentes públicos para a realização das ações, análises 

dos documentos e aprovação das contas e encaminhamento das decisões. Como o 

número destes agentes é cada vez menor no serviço público, o sistema informatizado 

e online foi menos auxiliar e muitas vezes um obstáculo. Dentre as organizações, 

poucas são as que dominam uma tecnologia da informação básica para a utilização 

do sistema e compreensão das ferramentas e das etapas de execução, indo na 

contramão do priorizar organizações menos favorecidas, fazendo com que, em muitas 

situações, profissionais do mercado de produção e administração de projetos se 

apresentem e virem verdadeiros despachantes de projetos culturais.  

Independentemente das críticas ou dificuldades para a execução, não há 

dúvidas sobre a importância do Programa Cultura Viva pois o financiamento de 

organizações culturais, comunitárias ou não, fez com que se constituísse uma rede 

de articuladores que reivindicaram sua consolidação. Como vimos, contradições e 

ambiguidades existentes entre o conceito do programa e as ferramentas 

administrativas e jurídicas para sua execução, constituíram-se grandes entraves para 

a realização a contento dos financiamentos propriamente ditos, gerando inclusive 

questões graves de prestação de contas, não repasse de verbas e mesmo de conflitos 

e instabilidade nas organizações culturais reconhecidas como Ponto de Cultura. 

Foram muitas as tentativas de simplificar, de acompanhar, de formar tanto os técnicos 

responsáveis pela execução do programa, quanto os representantes das 

organizações. A lei Cultura Viva, aprovada em 2014, ao simplificar os mecanismos de 

contratação, repasse, acompanhamento e prestação de contas, busca constituir um 

processo viável e coerente para o perfil das organizações e populações pertencentes 

às áreas de maior vulnerabilidade social, público essencial do programa. Os avanços 

que leis como a da Cultura Viva representam não estão ainda consolidados nos seus 

procedimentos de execução. Não obstante, são essenciais para demonstrar o quanto 

é factível ser flexível sem ser permissivo, tutelar ou ilegal. 

Os programas como o VAI e o Cultura Viva, propiciam ouvirmos as vozes de 

sujeitos que brigam por espaço institucional. Atores que no máximo, conseguem 

ilustrar eventos, na inauguração de um equipamento cultural, com a dança indígena, 

a presença de um mestre numa cena de espetáculo, ou no uso da renda de bilro em 

um desfile de alta costura. Os universos estão ainda divididos por elitismo intelectual 

ou econômico, por controle político ou distância cultural. Brechas são abertas e 
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ocupadas. Os movimentos culturais ligados à programas como estes, incluem em 

suas atuações outras reivindicações como o direito à diversidade sexual, à identidade 

de gênero, de etnia, por território, e mesmo de resistência e preservação dos direitos 

já adquiridos. São exemplos de política pública de financiamento cultural que fogem 

de modelos tradicionais de apoio à produção artística, entendendo a prática cultural 

no seu sentido amplo.  

Tanto o programa VAI quanto o Cultura Viva, através dos Pontos de Cultura, 

financiam ações voltadas à preservação de bens culturais e, em muito, se aproximam 

das premissas construídas pelo movimento por uma nova museologia.  

Iniciativas não governamentais lidam com o patrimônio imaterial com uma 

facilidade incompreensível aos olhos dos museus de ações cristalizadas nos 

procedimentos de conservação, de tombamento e guarda da memória como algo 

estanque. Como Maria Lúcia Montes propôs ao Pavilhão das Culturas Brasileiras: 

Assim o museu também buscará promover e divulgar modos de 
reinvenção, reapropriação e troca que se dão entre temas, linguagens 
e formas de expressão das produções materiais e simbólicas que 
constituem o patrimônio das culturas do povo brasileiro. 
Entretanto, nenhum desses conceitos e valores ganhará expressão 
concreta no novo museu a ser criado, sem que este se proponha 
igualmente a promover a inclusão dos criadores e produtores das 
expressões culturais tradicionais e populares, bem como do público 
visitante, como protagonistas das suas mais diversas modalidades de 
ação, garantindo a incorporação de novas perspectivas e visões de 
mundo distintas aos seus programas (MONTES, 2010, p.263). 

  

Consideradas as exposições e os eventos ocorridos no Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, é evidente que a instituição não experimentou nenhuma ação de 

articulação que promovesse a participação dos sujeitos como proposto por Montes. 

Talvez, quando da elaboração da proposta institucional, nem fosse o objetivo a 

realização de um protagonismo que abrangesse todas as esferas de gestão, ou ainda, 

não se saberia como fazer na medida em que é necessária a construção de 

instrumentos de modus participativos.  

Algumas iniciativas de grupos ou segmentos da sociedade civil constituíram 

espaços culturais alternativos, nos quais o registro e a preservação da memória têm 

papel preponderante. Há exemplos do próprio Programa VAI. Em 2014 foi selecionado 

o Projeto Queixadas – documentário Portland Perus, documentário sobre a fábrica de 

cimento Portland Perus, palco de uma greve de trabalhadores que durou cerca de 
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sete anos. O objetivo, além de registrar um acontecimento não divulgado nos meios 

de comunicação e fora da memória oficial, é colocar em pauta a situação atual da 

comunidade que ainda permanece no local e a disputa legal sobre a área. Apesar de 

tombada pelo Departamento do Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo, em 

1992, a primeira fábrica de cimento do país permanece abandonada. O projeto se alia 

ao movimento local para o reconhecimento do território cultural e paisagístico da 

região do Jaraguá-Perus, pela construção de um centro de cultura e memória do 

trabalhador108. Além da discussão sobre a fábrica, seus trabalhadores e sobre 

patrimônio histórico há também a luta para preservação da área indígena localizada 

nesta região, a Aldeia Guarani do Jaraguá (Karaí Popygua). 

Outro projeto, finalizado com a publicação Memórias de um São, é resultado 

do registro de história oral na região de São Mateus, zona leste da cidade de São 

Paulo e apresenta outros atores, não como coadjuvantes, figurantes ou tema, mas 

como protagonistas. O livro é resultado de registros de história oral de alguns 

moradores e de um mapeamento dos produtores culturais, artistas, eventos e espaços 

de cultura da região. 

 

Pensamos então que, com uma construção coletiva da trajetória 
cultural da região, e através da história compartilhada, teríamos a 
possibilidade do reconhecimento do outro, e assim não apenas 
conseguiríamos dar continuidade ao trabalho cultural da região de 
forma mais concisa, mas também avançaríamos em nossas ações e 
ampliaríamos o número de fazedores de arte. Lutar juntos por políticas 
públicas que tivessem uma abrangência minimamente satisfatória e 
voltar o olhar dos apreciadores de arte às regiões periféricas, 
disputando em pé de igualdade com os modelos consagrados das 
regiões mais centrais nos parece fundamental. A partir de então, 
começaríamos a falar de democratização dos meios e modos de 
produção cultural (SOUSA; LIMA, 2015, p. 16). 

 

Além dos registros e mapeamentos associados às lutas cotidianas, 

encontramos projetos que propiciam a vivência, a troca de saberes e a 

                                                           
108 A questão foi tema de evento no Centro Cultural São Paulo em outubro de 2014, intitulado 

Patrimônio em Debate: da fábrica à construção do território da cultura e paisagem Jaraguá – Perus, 
com a participação do Secretário Municipal de Cultura, Nabil Bonduk, dos professores Euler Sandeville 
e Simone Scifoni, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas e diretora do Departamento do Patrimônio Histórico, ambos da USP, e presidenta 
do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo – 
Conpresp Nádia Somekh. Além de representantes do movimento pela reapropriação da fábrica Regina 
Bortoto e da Aldeia Karaí Popygua (Jaraguá) David Martim. (MOVIMENTO FÁBRICA DE PERUS, 
2015). 
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experimentação. Podemos citar alguns, ainda do Programa VAI, cuja temática são as 

mesmas ou muito próximas aos registros e objetos existentes nas coleções tratadas 

nesta pesquisa. Vejamos na edição de 2014:  

 
Projeto 77 - Guardiões Griô 
RESPONSÁVEL: Dimas Reis Gonçalves 
Subprefeitura de realização/referência: Freguesia / Brasilândia 
Local (is) de realização: Ponto de Cultura Comunidade Jongo Dito 
Ribeiro 
Linguagem artística: Cultura Tradicional 
SINOPSE: O objetivo é fomentar a cultura local e desenvolver 
mecanismos comunitários de salvaguarda e manutenção do 
patrimônio imaterial. Nessa perspectiva, é realizado um repasse 
prático de tecnologias sociais, de comunicação e mobilização, 
brincadeiras e danças tradicionais, práticas de preservação da 
identidade e geração de renda, oferecendo aos jovens da Brasilândia 
ferramentas para fortalecer suas relações com o território de forma 
propositiva, valorizando seus saberes e talentos. 
Página: << www.facebook.com/GuardioesGrio>> 
 
Projeto 146 - Resgate a Cultura Guarani 
RESPONSÁVEL: Thiago Henrique Vilar Martim 
Subprefeitura de realização/referência: Pirituba 
Local (is) de realização: Aldeia Jaraguá Tekoa Ytu 
Linguagem artística: Cultura Indígena 
SINOPSE: O projeto pretende fortalecer a cultura Guarani Mbya na 
essência de sua religiosidade por meio da plantação do Fumo de 
Corda e da Erva Mate para atender as comunidades guarani locais. 
Realiza também oficinas de conhecimento na plantação e confecção 
do fumo de corda e da erva mate. 
 
Projeto 218 - NIA 
RESPONSÁVEL: Euler Alves da Silva 
Subprefeitura de realização/referência: M. Boi Mirim 
Local (is) de realização: Sede "Associação Santa Josefina", Jd. São 
Luís 
Linguagem artística: Cultura Tradicional 
SINOPSE: NIA (Propósito. Fazer nossa vocação coletiva, restaurar a 
grandeza tradicional do nosso povo) serão encontros, onde o grupo 
Umoja irá propor vivências, onde aprendizado das danças e músicas 
aconteça sem a percepção ou obrigação de uma aula. As 
manifestações exploradas serão: Maracatu, samba de côco, samba de 
roda, afoxé, ciranda e canjira. Serão realizados seis encontros, alguns 
com convidados musicais e/ou palestrantes. O encontro propõe 
intercambio de saberes com a comunidade e outros grupos da cidade. 

Página: <<www.facebook.com/umoja.brasil>> 

 

Projeto 211 - Jongo de Guaianases: Resistências dos Tambores 
Paulistas 
RESPONSÁVEL: Pedro Rafael Chaves de Souza 
Subprefeitura de realização/referência: Guaianases 
Local (is) de realização: R. Pedro da Rosa, 13. Vila Iolanda - Itaquera 

http://www.facebook.com/GuardioesGrio
http://www.facebook.com/umoja.brasil
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Linguagem artística: Cultura Tradicional 
SINOPSE: O projeto tem o objetivo de aprofundar o conhecimento e o 
contato com outros grupos praticantes do jongo em São Paulo, 
promovendo a roda de jongo de Guaianases que já ocorre desde 
2006, participando de festas, oficinas e encontros por vários pontos da 
zona leste. Pretende-se estreitar laços com outros grupos jongueiros 
do interior e da capital em 7 rodas e vivências de trocas coletivas. 
CONTATOS: pedropju@gmail.com 
 

Projeto 226 - Quilombo Sambaqui - SP 
RESPONSÁVEL: Rosângela de Macedo Santos 
Subprefeitura de realização/referência: Casa Verde 
Local (is) de realização: Sede do Grupo Sambaqui - Jd. Guarani 
Linguagem artística: Cultura Tradicional  
SINOPSE: Manifestações da cultura afro paulista, como Jongo, 
Samba de bumbo, o batuque de umbigada, a roda de cantoria de viola 
e o Samba Paulista Urbano, com oficinas e festas rituais. 

Página: <<http://quilombosambaqui-sp.blogspot.com.br/>> 

 

Projeto 235 - Tradição Guarani Mbya - Semente Tradicional 
(Nhande Reko - Nhanhoty) 
RESPONSÁVEL: Giselda Pires de Lima 
Subprefeitura de realização/referência: Parelheiros 
Local (is) de realização: Aldeia Eucalipto 
Linguagem artística: Cultura Indígena 
SINOPSE: O projeto pretende resgatar a tradição da cultura alimentar 
Guarani Mbya através do plantio tradicional, com oficinas de saberes 
tradicionais relacionados ao plantio guarani, viagens para outras 
comunidades para coleta de sementes, exposição e desenvolvimento 
de um banco de sementes na aldeia para uso futuro. Todos os 
momentos serão registrados. O projeto será finalizado com a produção 
de vídeo e 50 DVDs (PROGRAMA VAI, 2014). 

 

A maioria das iniciativas culturais expressam as desigualdades e a necessidade 

de reparação. Este não seria um bom motivo para trazer esses atores para a cena 

central das instituições que guardam coleções intimamente relacionadas às 

temáticas? Quando questões e diferenças históricas são expostas até que ponto 

podem ser modificadas? Mapeamento tem sido uma ferramenta de visibilidade e de 

denúncia. Registros da memória de um lugar, reconhecimento dos que a carregam 

como atores para a sua luta diária e projetos futuros. Citaremos, também, museus 

comunitários; um deles, o Muquifu, vem como exemplo que se estabeleceu a partir de 

iniciativa local, não oficial. 

 
O Muquifu – Museus dos Quilombos e Favelas Urbanos tem como 
vocação garantir o reconhecimento e a salvaguarda das favelas, os 
verdadeiros quilombos urbanos do Brasil: lugares não apenas de 
sofrimento e de privações, mas, também, de memória coletiva digna 

http://quilombosambaqui-sp.blogspot.com.br/
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de ser cuidada. A instituição reúne como acervo fotografias, objetos, 
imagens de festas, danças, celebrações, tradições e histórias que 
representam a tradição e a vida cultural dos moradores das diversas 
favelas e quilombos urbanos do Estado de Minas Gerais. O Muquifu 
nasce com a proposta de ser um museu de território e comunitário, 
como instrumento de resistência diante do risco iminente de expulsão 
dos favelados dos centros urbanos; reconhecimento e preservação do 
patrimônio, das histórias, das memórias e dos bens culturais dos 
moradores dos Quilombos Urbanos e Favelas de Belo Horizonte 
(SILVA, s/d) 
 

Ou ainda o Museu da Maré: 

O Museu da Maré, fundado no dia oito de maio de 2006, surgiu a partir 
do desejo dos moradores de terem o seu lugar de memória, um lugar 
de imersão no passado e de olhar para o futuro, na reflexão sobre as 
referências dessa comunidade, das suas condições e identidades, de 
sua diversidade cultural e territorial.  
A intenção do Museu da Maré é romper com a tradição de que as 
experiências a serem rememoradas e os lugares de memória a serem 
lembrados são aqueles eleitos pela versão oficial, “vencedora”, da 
história e por isso, uma versão que limita as representações da história 
e da memória de grandes parcelas da população. Por isso, o Museu 
da Maré, como uma iniciativa pioneira no cenário da cidade, se propõe 
a ampliar o conceito museológico, para que este não fique restrito aos 
grupos sociais mais intelectualizados e a espaços culturais ainda 
pouco acessíveis à população em geral. A favela é lugar de memória 
e por isso nada mais significativo do que se fazer uma leitura 
museográfica a partir de tal percepção. (MUSEU DA MARÉ, 2015)  

 

Essas iniciativas trazem um sentido imediato para a guarda e exibição, não são 

uma mostra desvinculada do dia a dia, como um evento de entretenimento estético de 

contemplação; mais próximo ao proposto por Canclini: 

 
Devemos aceitar que os museus são diferentes da vida. A sua tarefa 
não é a de copiar o real, mas sim a de reconstruir as suas relações. 
Portanto, não podem permanecer na exibição de objetos solitários 
nem de ambientes minuciosamente ordenados; devem apresentar os 
‘vínculos’ que existem entre os objetos e as pessoas, de modo que se 
entenda o seu significado (CANCLINI, 1983 p. 105). 

 

São iniciativas museológicas que pressupõem a participação na construção do 

sentido. Portanto, expressam a função social do preservar, e muito próximas da 

gestão participativa em espaços dos museus, como compreendida pela museologia 

social ou pela sociomuseologia, constituída a partir das ações do Movimento 
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Internacional por uma Nova Museologia - MINON109. Expressam as possibilidades 

desenhadas por agentes culturais, ligados ao poder público ou privado, segundo as 

quais o potencial existente no patrimônio cultural gera identidade, unidade e novas 

proposições para o desenvolvimento social igualitário e democrático.  

Na atualidade, acho que, mesmo nos museus ditos oficiais, as 
discussões começam a ser embasadas pelos princípios da 
participação, da relação passado-presente, e pelo engajamento nos 
problemas da sociedade, não por iniciativa da política oficial, mas pela 
atuação de técnicos que procuram estar atualizados com a evolução 
do processo museológico e que, mesmo modestamente, têm 
provocado estas reflexões no interior desses museus, que não são, 
em sua concepção, o museu gestado em Santiago, e nem poderiam 
ser, mas que hoje estão sendo influenciados pelas diretrizes ali 
delineadas, o que, talvez, nos leve a inferir que a questão da inserção 
dos museus na sociedade não é de categoria ou tipo de coleção, mas 
de concepção e dos objetivos que são estabelecidos para esses 
órgãos. A aplicação destes objetivos nas instituições museológicas, na 
verdade, deixa transparecer o conceito que os responsáveis técnico-
administrativos têm de museologia e de museu. Embora 
reconheçamos também que, para muitos de nós, os caminhos 
apontados pelo Movimento da Nova Museologia sequer começaram a 
ser trilhados; às vezes, por absoluta falta de conhecimento das ricas 
experiências construídas nesse processo (SANTOS, 2002, p. 107). 

 
 

4.2 Museologia social 

 

Se as instituições museológicas da década de 1930 não eram o que se pode 

chamar de “museu integral”, as ações de documentação como a realizada pela Missão 

de Pesquisas Folclóricas também não eram a prática dos tradicionais museus 

voltados a celebrar feitos históricos escolhidos por parcela da sociedade. A pesquisa 

idealizada por Mário de Andrade baseava-se no interesse pelo registro das 

expressões culturais que julgava formadoras do homem brasileiro. A atual recorrência 

ao pensamento do escritor se dá também pelo fato de estar implícita em suas 

propostas uma noção alargada de arte e de cultura no seu sentido antropológico, 

                                                           

109 Fundado em 1985, “o MINOM agrupa, numa vasta plataforma de tendências e de 
organismos, indivíduos dedicados a uma museologia ativa, interativa, preocupados com a mudança 
social e cultural. Favorece a cooperação entre os usuários e os profissionais dos museus. Defende 
uma museologia aberta a todas as perspectivas que possam contribuir para fazer do museu e da 
exposição um instrumento de desenvolvimento da personalidade das comunidades e um laboratório de 
construção do seu futuro. Por isso, o MINOM defende a aproximação intercultural e a criação de 
solidariedades a nível local, nacional e internacional. O seu percurso está ligado a conceitos como a 
Museologia Social e mais recentemente a Sociomuseologia”. (MINOM, 2016) 
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assim como o seu conceito de patrimônio artístico abranger o tangível e o intangível 

(CHAGAS, 2003). 

No que diz respeito aos princípios voltados à preservação da produção cultural 

brasileira, a coleção originária da Missão de Pesquisas Folclóricas é tomada como 

exemplar, também, por integrar uma política cultural bem definida como foi a do 

Departamento de Cultura de São Paulo. Não foi uma ação isolada de um modernista 

que via na cultura popular a essência do homem brasileiro. Ultrapassava essa 

concepção, pois, por meio daquele órgão público - idealizado por um grupo de 

intelectuais que pensavam no papel do Estado enquanto gestor da vida social –, 

estabeleceu-se a estrutura da administração pública da cidade de São Paulo em 

diferentes esferas além da cultura, como educação, assistência social e planejamento. 

(CERQUEIRA, 2014). 

A década de 1980 marca o início da redemocratização do país, portanto, não é 

de se estranhar o interesse despertado por projetos como os do Departamento de 

Cultura de São Paulo e a revalorização da coleção da Missão de Pesquisas 

Folclóricas. Datam dessa época, também, os movimentos e experimentações no 

campo que podemos chamar de uma museologia mais democrática, mais 

participativa. Esses anos foram ainda pautados por movimentos sociais populares por 

direitos básicos, como saúde, habitação, educação, além de um contexto de 

valorização da cultura popular (MIRA, 2014). Paralelamente, intensificou-se a 

discussão sobre diversidade e cidadania, revigorando as expectativas da quebra de 

fronteiras estabelecidas entre a chamada cultura erudita e a popular, contribuindo para 

a inclusão e fortalecimento do protagonismo cultural de sujeitos historicamente 

marginalizados. 

Como demonstra Maria Celeste Mira, vive-se um novo momento favorável para 

as Culturas Populares, com a mundialização e o triunfo da diversidade cultural. No 

Brasil Mário de Andrade surge como referência maior, mas os folcloristas como 

Rossini Tavares de Lima também ressurgem (MIRA, 2014). A ênfase às ações e 

propostas de Mário deve-se muito ao fato deste intelectual ter sido mais do que 

pesquisador da cultura popular, tinha uma concepção mais ampla da ideia de bem 

patrimonial e mesmo de política cultural.  Rossini, por sua vez, além de voltar-se 

especificamente ás atividades de pesquisador e professor do tema, estava preso a 

uma noção de folclore do passado, o que afasta seu nome da retomada temática atual. 
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A questão do patrimônio cultural tem se beneficiado, no Brasil e no 
contexto internacional, da difusão da noção de diversidade cultural, 
que será objeto de convenção a ser elaborada no âmbito da Unesco. 
Essa discussão chega à área da cultura mais de dez anos após a 
Convenção da Diversidade Biológica (CDB), e num momento em que 
já se alcançou uma razoável percepção dos prejuízos – materiais e 
simbólicos – que podem decorrer do desgaste dos recursos naturais e 
da extinção de espécies vegetais e animais. Entretanto, como já havia 
observado, a acelerada perda de expressões culturais e artísticas, de 
línguas e tradições orais, de conhecimentos tradicionais, ainda não 
chega a provocar o mesmo impacto que a degradação ambiental, e é 
até considerada uma consequência inevitável do desenvolvimento. 
Essas questões têm levantado novos e instigantes problemas que – 
pela multiplicidade e variedade de atores envolvidos – evidenciam a 
complexidade de que se reveste hoje a questão do patrimônio cultural 
(FONSECA, 2005a, p. 19) 

 

Em consonância com as discussões mundiais, explicitadas na Convenção 

sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais durante a 

Conferência Geral da Unesco de 2005, o governo brasileiro incorpora demandas do 

movimento das culturas populares, por meio da criação da Secretaria da Identidade e 

Diversidade Cultural em 2003 (dois anos antes da aprovação na Convenção da 

Unesco) (MIRA, 2014). Políticas públicas são adotadas no Brasil e exemplificam a 

tentativa de incorporação de diferentes sujeitos de direito, entre eles os produtores de 

cultura tradicional e populares.  

Tomando como exemplo as coleções da cidade de São Paulo, especificamente 

tratadas neste texto, verificamos que, apesar das alterações conceituais, propositivas 

e mesmo da reformulação da missão das instituições museológicas, não ocorre um 

rompimento de fato de fronteiras ou uma reorganização do campo de atuação para 

inclusão e diálogo. O mesmo se dá com o novato Pavilhão das Culturas Brasileiras, 

onde descontados os problemas estruturais, as primeiras ações permaneceram em 

torno de estratégias tradicionais.  

Podemos inferir que a postura adotada ao longo dos anos na condução dessas 

coleções, manteve esses conjuntos como objeto de interesse para estudiosos, sem 

despertar muita curiosidade aos que representam lutas por políticas públicas e ações 

de proteção ao saber e fazer tradicional. Os próprios agentes públicos, envolvidos na 

sua preservação, poucas chances têm de refletir sobre a função social das coleções, 

limitando-se a trabalhar com ações de conservação e de mediações à formação de 

público. A difusão é reduzida a determinados recortes discursivos, assinados por 
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curadores especialistas, e a responsabilidade de sensibilizar e atrair público é 

atribuída às atividades de mediação.  

Uma exposição, por si só, não garante a apresentação da produção cultural de 

um grupo sem a divisão de “nós” e o “outro”. Apesar das atualizações de discurso que 

adotamos ou as tentativas de reflexão sobre as temáticas, não necessariamente 

traduz-se num diálogo com os sujeitos da cultura representada. Sempre haverá 

nesses formatos um “nós” e um “eles”. Ao provocar uma discussão sobre o potencial 

de diálogo existente nas coleções, procuramos recuperar as motivações como as que 

levaram os profissionais como os envolvidos na gestação do movimento da Nova 

Museologia e repensar as responsabilidades políticas e sociais existentes nas ações 

do cotidiano museológico, em especial dos equipamentos públicos. Varine (2010), ao 

avaliar o encontro de 1972, identifica o cerne de dois fenômenos que ocorrem no 

mundo contemporâneo, o surgimento de museologias nacionais e, 

consequentemente, a multiplicação de museus locais. Ele faz um recorte em que 

excetua aqueles a que chama de ‘oficiais’, para identificar o surgimento de espaços 

atrelados às suas comunidades de origem.  

A não vinculação com a população local, no entanto, não pode desobrigar as 

instituições públicas de sua responsabilidade frente ao seu acervo e aos grupos 

sociais que o originaram. Alguns aspectos pertinentes às ações de salvaguarda e 

difusão de coleções não necessariamente estão de acordo com algumas políticas 

conquistadas pelos sujeitos produtores de tais bens culturais. O trato com 

documentos, registros e objetos testemunhos da vida de parcela da população 

historicamente marginalizada, como os povos indígenas ou comunidades tradicionais 

ou periféricas, não pode se eximir de um diálogo que retome o espírito da ideia de 

museu integral, de museu vivo. 

Em palestra na Estação Pinacoteca, Mário Moutinho discorreu sobre como era 

tranquilo quando se sabia o que era um museu e o que não era110. Moutinho explicou 

como a narrativa oficial identifica as instituições museológicas por meio de sua 

tipologia: arte, arqueológica, numismática, de imagens, etc. Um princípio 

classificatório que permite a organização e o controle social da história e de como o 

                                                           
110 Anotações da autora no decorrer do Curso de Extensão Universitária em Sociomuseologia com 
Mário Moutinho, da Universidade Lusófona Lisboa Portugal – Pinacoteca do Estado de São Paulo dias 
2 a 5 de setembro de 2013. Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia da 
Universidade de São Paulo. 
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conhecimento deve ser difundido e, portanto, garantir a manutenção de dada 

realidade política, social e econômica.  

A análise de Moutinho indica o quanto algumas instituições responsáveis pela 

guarda de referências históricas e culturais estão pautadas pelo discurso de um 

determinado tempo e de uma compreensão específica de mundo e de seus indivíduos. 

Também podemos considerar como é mais confortável nos atermos a uma análise 

que podemos chamar de técnica ou científica do objeto, de sua objetividade, ou seja, 

suas características físicas, função, origem, data, fabricante e outros dados de 

identificação. Não chegaremos muito longe sem suas informações subjetivas de uso 

e dos indivíduos que o produziram e utilizam, além de seu contexto cultural e menos 

ainda atingiremos as questões políticas, culturais que envolvem as coleções e suas 

temáticas. 

Como alerta Moutinho, não é mais possível olhar os museus da mesma maneira. 

É irrefutável a identificação de espaços museológicos completamente diferentes dos 

tradicionais a ponto de sequer terem acervos. Mais evidente isto se torna quando 

tratamos de instituições cujas coleções dizem respeito às culturas de grupos 

tradicionalmente marginalizados (povos indígenas, povos de origem africana, grupos 

de cultura popular), ou seja, os “outros”, aqueles não pertencentes às elites 

econômicas, sociais, acadêmicas ou sujeitos reconhecidos, por essas mesmas elites, 

como artistas.  

Diante deste raciocínio seria possível às coleções como as da Missão e do 

Museu de Folclore serem utilizadas por meio de ações diferentes das utilizadas até o 

momento? Ações que considerem não só os contextos em que foram constituídas e, 

especificamente, os vínculos com aqueles que produziram os registros que as 

compõem e ainda os representam? 

 

4.3 . Novas políticas culturais, papel do Estado. 

 

Mesmo quando o Estado é o responsável pela implantação de políticas de 

inserção, suas ações nem sempre repercutem nas suas instituições, que se mantêm 

apartadas, isentando-se de sua função social. A questão que se coloca é: até que 

ponto as instituições, que guardam acervos de interesse público, de modo geral 

estatais, podem isentar-se da realidade em que estão inseridas? Perguntas como esta 

viabilizaram as discussões em torno do patrimônio cultural da humanidade, permitiram 
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elaborar cartas patrimoniais e, no Brasil, num momento político propício, instituir 

órgãos específicos, como o Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, criado em 2006.  

As reflexões apresentadas no segundo capítulo foram fundamentais para a 

constituição de políticas para os museus brasileiros. Os últimos dez anos verificamos 

um crescimento significativo na área e investimentos públicos para as instituições e 

formação de profissionais. As contribuições da Vitae, como citado nesta pesquisa, 

foram assimiladas pelo poder público como diretrizes. Neste sentido está a criação do 

Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, do Sistema Nacional de Museus e de diversas 

iniciativas de formação, como o curso técnico em Museologia promovido pelo governo 

do Estado de São Paulo. Especificamente na cidade de São Paulo, algumas tentativas 

da constituição de um Sistema Municipal de Museus ou de um Departamento de 

Museus foram objeto de discussão entre seus profissionais. Em 2004, a revista de nº 

34 Cultura dia a dia, da Secretaria Municipal de Cultura, divulgava, entre a 

programação comemorativa do dia internacional de Museus, 19 de maio, a proposta 

de criação de um Sistema Municipal de Museus, a fim de  

 
...informatizar os dados sobre os acervos, integrar as equipes de 
trabalho, promover o intercâmbio permanente entre os vários 
profissionais da área, além de reunir e articular um sistema de 
conservação e documentação de materiais. O sistema deverá 
otimizar os recursos humanos (SÃO PAULO, 2004, p. 40).  
 

Uma integração dos funcionários municipais que trabalham com acervos nos 

diferentes departamentos da Secretaria, não só dinamizaria as atividades cotidianas, 

como provocaria uma reflexão sobre a função e a responsabilidade social a respeito 

das coleções públicas, a exemplo do ocorrido em encontros como de Santiago do 

Chile em 1972. O isolamento das equipes limita consideravelmente sua análise crítica.  

O que se constata é que a despeito de todo o avanço das discussões sobre 

preservação patrimonial e da inserção dos museus na realidade social a que 

pertencem, inovando no diálogo e mediação de seu público, há dúvidas se de fato as 

reflexões sobre a função dos museus, dentro ou fora das academias, propiciaram uma 

transformação, por parte de tais instituições públicas, em relação aos agentes e 

produtores da cultura popular. E, em que medida, os sujeitos chamados a protagonizar 

o que lhes é seu por direito podem circular nos espaços reservados para a arte 

institucionalizada, ou conquistaram espaços próprios para registrar e proteger seus 

bens culturais. 
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Se, de um lado, não há mecanismos de participação efetiva, por outro, a 

inexistência, em boa parte dos museus, de profissionais que provoquem essa 

reflexão, reduzem drasticamente as possibilidades de uma existência viva nas 

coleções. O máximo que se mantém é a ação da mediação por meio de difusão de 

eventos, documentação e conservação física, para evitar sua deterioração e perda. 

Falta, inclusive, o diálogo interno na própria estrutura pública, entre os diferentes 

departamentos e órgãos públicos responsáveis pela execução de política cultural, a 

criação de redes e de sistemas transversais. 

Em geral, falta diálogo entre as instituições museológicas e as atuais formas de 

participação dos sujeitos da cultura popular e tradicional. Não assistimos os Guaranis, 

das aldeias paulistanas, ou os Pankararus, que vivem na região sul da cidade, 

consultarem os acervos ou serem chamados para compreensão dos sentidos dos 

objetos guardados, chamamos antropólogos ou estudiosos do tema111; ou ainda, não 

são as mães de terreiro que participam das discussões sobre os materiais 

apreendidos nas delegacias e pertencentes aos museus. Evidentemente ocorrem 

experiências esporádicas deste tipo, mas pontuais, não um diálogo permanente. Há 

uma prevalência acadêmica ou curatorial no sentido artístico para exposições, 

publicações e eventos.  

Canclini argumenta claramente a impossibilidade de se estudar as culturas 

urbanas com os mesmos instrumentos conceituais utilizados para o popular 

(subalterno/hegemônico, tradicional/moderno), pois muitas dessas manifestações não 

cabem no culto e menos ainda na ideia clássica de popular, nascem de intersecções 

ou de suas bordas e limites, ou melhor, de suas periferias. Ao direcionarmos nossos 

olhares para atuais produções culturais na cidade de São Paulo, este argumento fica 

explícito: como analisar os saraus, os slans, o hip hop indígena, os novos grupos de 

maracatu? “Suas novas modalidades de organização da cultura, de hibridação das 

tradições de classes, etnias e nações requerem outros instrumentos conceituais” 

(CANCLINI, 2000, p. 283). Em Culturas Híbridas, Canclini nos fala de videocassete, 

videoclipe, cópia reprográfica; hoje lidamos com internet 24 horas, como comunicação 

instantânea em redes dos mais diversos tamanhos e características. O uso do 

                                                           
111 Experiência interessante foi a visita e diálogo com os Pankararus moradores da cidade de 

São Paulo durante a exposição Cantos Populares do Brasil: a missão de Mário de Andrade no CCSP 
em 2006. Assim como também foi uma vivência significativa a presença dos grupos de Folias de Reis 
da cidade de João Pessoa e da Nau Catarineta de Pernambuco, por ocasião do lançamento da caixa 

de CDs dos fonogramas da Missão de Pesquisas Folclóricas. No entanto, foram apenas visitas. 
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aplicativo whatsapp faz você ficar fora ou dentro de uma reunião importante. A 

massificação não é total, nem o isolamento como proteção identitária se faz de forma 

incólume. Como o autor afirma, a elaboração de novos instrumentos conceituais para 

as ciências sociais se faz, mais do que nunca, necessária.  

 
Há quem continue afirmando sua identidade territorial, desde os 
indígenas até os ecologistas. Há setores de elite e populares que 
restabelecem a especificidade de seus patrimônios ou procuram 
novos signos para diferenciar-se. As lutas para defender a autonomia 
regional ou nacional na administração da cultura continuam sendo 
necessárias frente à subordinação que as empresas transnacionais 
buscam. Mas em geral todos reformulam seus capitais simbólicos em 
meio a cruzamentos e intercâmbios. A sociabilidade híbrida 
intermitente de grupos cultos e populares, tradicionais e modernos. A 
afirmação do regional ou do nacional não tem sentido nem eficácia 
como a capacidade de interagir com as múltiplas ofertas simbólicas 
internacionais a partir de posições próprias (CANCLINI, 2000, p. 354). 
(...) 
Ao dramatizar somente os mitos de origem e a formação de coleções 
indiscutivelmente constitutivas da nacionalidade, não permitem que 
venham à tona as perguntas sobre a atual recomposição da cultura 
(CANCLINI, 2000, p. 354). 

 

Esta citação nos é reveladora pois demonstra razões que levam determinados 

museus e coleções a serem vistos com reservas, como fora do tempo e do lugar. 

Podem até provocar um respeito histórico ou patrimonial, mas a distância colocada 

entre a realidade ou urgência das interações da vida moderna provocam uma 

sensação semelhante à do pitoresco, do estrangeiro ou de um passado isolado para 

pura contemplação. Se isso é fato, permanece a necessidade urgente de olhar os 

museus de forma viva, procurar um sentido nas coleções e um vínculo com o mundo 

em movimento. Este significado surge com o nosso trabalho cotidiano e olhar sobre o 

que foi recortado, são diversas as possibilidades, são interpretações e 

reinterpretações. Um tambor é um tambor, mas a história que dele se conta e que faz 

dele ser “o tambor” é o que o vincula ao mundo real. 

 
De qualquer modo, a interação crescente entre o culto, o popular e o 
massivo abranda as fronteiras entre seus praticantes e seus estilos. 
Mas essa tendência luta contra o movimento centrípeto de cada 
campo, em que os que detêm o poder fundamentado em retóricas e 
formas específicas de dramatização do prestígio supõem que sua 
força depende de preservar as diferenças. A dissolução das divisórias 
que os separam é vivida pelos que hegemonizam cada campo como 
ameaça a seu poder. Por isso, a reorganização atual da cultura não é 
um processo linear. De um lado, a necessidade de expansão dos 
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mercados culturais populariza os bens de elite e introduz as 
mensagens massivas na esfera ilustrada. Contundo, a luta pelo 
controle do culto e do popular continua sendo travada, em parte, 
mediante esforços para defender os capitais simbólicos específicos e 
marcar a distinção com relação aos outros (CANCLINI, 2000, p. 360). 
(...) 
Foi necessário que o movimento moderno levasse ao extremo, quase 
ao esgotamento, essas contradições entre essencialização e 
relativismo para que se descobrisse em que medida a oposição entre 
culto e o popular é insustentável. A reorganização massiva da cultura 
tornou isso patente. Não obstante, a diferença acadêmica de espaços 
separados para ocupar-se do culto, do popular e do massivo, assim 
como a existência de órgãos diversos para traçar suas políticas, 
reproduz a cisão. A perda de eficácia prescritiva dessas instituições, 
que já não conseguem que os grupos hegemônicos se comportem 
como cultos e os subalternos como populares, foi desprestigiando a 
classificação (CANCLINI, 2000, p. 362). 
 
 

As demandas apresentadas por grupos de regiões periféricas das grandes 

cidades explicitam a inconformidade com a delimitações preestabelecidas no âmbito 

da cultura, entre culto e inculto, dominante e subalterno. Em São Paulo, por exemplo, 

um conjunto de produções e ações culturais constituídas a margem das instituições 

oficiais, são agora fortalecidas por políticas públicas. No entanto, os novos programas 

governamentais se encontram num impasse entre a legislação e os instrumentais 

burocráticos tradicionalmente utilizados e a realidade que os agentes culturais 

atendidos apresentam. As dificuldades de adequação para fomento, contratação, 

apoio ou subsidio de grupos de cultura tradicional, urbana ou apenas informais 

demonstram uma urgência para a reorganização tanto instrumental quanto das leis 

que normatizam os subsídios às ações culturais. Papel que cabe ao poder público, 

pois os interesses dos diferentes segmentos sociais dificilmente conseguem a 

universalização ou a socialização dos recursos disponíveis. 

 
Na medida em que diminui o papel do poder público como garantia da 
democratização informativa, da socialização de bens científicos e 
artísticos de interesse coletivo, esses bens deixam de ser acessíveis 
para a maioria. Quando a cultura deixa de ser assunto público, 
privatizam-se a informação e os recursos intelectuais nos quais se 
apoia parcialmente a administração do poder. E se o poder deixa de 
ser público, ou deixa de ser disputado como algo público, pode 
restaurar parcialmente sua verticalidade. Ainda que em princípio a 
expansão tecnológica e o pensamento pós-moderno contribuam para 
disseminá-lo, o desenvolvimento político o concentra. Quando essas 
transformações de fim de século não implicam democratização política 
e cultural, a obliquidade que propiciam no poder urbano e tecnológico 
se torna, mais que dispersão pluralista, hermetismo e discriminação 
(CANCLINI, 2000, p. 372). 
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Leis como a do Vai e Cultura Viva propiciam uma ação na contramão deste 

processo de hermetismo e discriminação, pois está em sua essência possibilitar a 

democratização dos recursos financeiros e de instrumentais para a produção de bens 

simbólicos, das práticas culturais. É conduzir por um caminho diferente do que até o 

momento as políticas culturais no Brasil tomaram como diretriz, é desconcentrar 

recursos e condições de produção cultural, de distribuição e de informação. Além dos 

programas citados, devemos considerar a construção de canais de participação na 

política cultural, tais como as conferências, os planos nacionais, estaduais e 

municipais, os sistemas, os conselhos. Compreende-se que a reformulação de leis, 

como as que possibilitam a renúncia fiscal, também pode sinalizar uma mudança no 

que diz respeito ao deslocamento do mercado como norteador das produções 

culturais e, assim, firmar o interesse por parte do Estado em garantir que a informação, 

a arte e as comunicações sejam preferencialmente serviços públicos. 

Segundo Canclini as coleções se formaram como mecanismos de organização 

de bens simbólicos em conjuntos hierarquizados representando grupos sociais. Serve, 

inclusive, para demonstrar a própria organização da cultura no mundo moderno.  

Aos que eram cultos pertenciam certo tipo de quadros, de músicas e 
de livros, mesmo que não os tivessem em sua casa, mesmo que fosse 
mediante o acesso a museus, salas de concerto e bibliotecas. 
Conhecer sua organização já era uma forma de possuí-los, que 
distinguia daqueles que não sabiam relacionar-se com ela. (...). De 
outro lado, havia um repertório do folclore, dos objetos de povos ou 
classes que tinham outros costumes e por isso outras coleções 
(CANCLINI, 2000, p. 302). 
(...) 
A agonia das coleções é o sintoma mais claro de como se desvanecem 
as classificações que distinguiam o culto do popular e ambos do 
massivo. As culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis e 
portanto desaparece a possibilidade de ser culto conhecendo o 
repertório das “grandes obras”, ou ser popular porque se domina o 
sentido dos objetos e mensagens produzidos por uma comunidade 
mais ou menos fechada (uma etnia, um bairro, uma classe). Agora 
essas coleções renovam sua composição e sua hierarquia com as 
modas, entrecruzam-se o tempo todo e, ainda por cima, cada usuário 
pode fazer sua própria coleção (CANCLINI, 2000, p. 304). 

 

Quando Marilena Chauí discorre sobre o direito à cultura como significado de 

cidadania cultural, inaugura uma narrativa muito utilizada nos dias de hoje, para 

identificar ações que garantam o acesso aos meios de produção e difusão cultural, 
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além do consumo de bens culturais. Sua concepção recusa três outros modos de se 

fazer política cultural: a que coloca o poder público como produtor de cultura e que 

define para a totalidade da sociedade os conteúdos culturais e formas estabelecidos 

pela classe ou grupo dirigente, cultura como legitimador de um regime político; a 

populista, na qual os órgãos de cultura têm papel pedagógico, identificando o que 

seria verdadeiramente a cultura do povo, se apropria e estabelece parâmetros de sua 

existência num sentido de proteção e, criando uma divisão entre cultura do povo e 

cultura de elite, encerra a primeira numa aura messiânica e; a neoliberal, onde o 

Estado tem papel minimizado às ações de proteção do patrimônio e a iniciativa privada 

constitui a grande administradora das questões culturais a partir do interesse de 

mercado. (CHAUÍ, 2006). 

No período em que esteve como Secretária de Cultura da cidade de São Paulo 

(1989-1992), Chauí pode experimentar sua concepção de cultura como direito. 

Estabeleceu as seguintes perspectivas da proposta de cidadania cultural: 

 
- uma definição alargada da cultura, que não a identificasse com as 
belas-artes, mas a apanhasse em seu miolo antropológico de 
elaboração coletiva e socialmente diferenciada de símbolos, valores, 
ideias, objetivos, práticas e comportamentos pelos quais uma 
sociedade, internamente dividida e sob hegemonia de uma classe 
social, define para si mesma as relações com o espaço, o tempo, a 
natureza e os humanos; 
- uma definição política da cultura pelo prisma democrático e, portanto, 
como direito de todos os cidadãos, sem privilégios e sem exclusões; 
- uma definição conceitual da cultura como trabalho da criação: 
trabalho da sensibilidade, da imaginação e da inteligência na criação 
das obras de arte; trabalho de reflexão, da memória e da crítica na 
criação de obras de pensamento. “Trabalho” no sentido dialético de 
negação das condições e dos significados imediatos da experiência 
por meio de práticas e descobertas de novas significações e da 
abertura do tempo para o novo, cuja primeira expressão é a obra de 
arte ou a obra de pensamento enraizadas na mudança do que está 
dado e cristalizado; 
- uma definição dos sujeitos sociais como sujeitos históricos, 
articulando o trabalho cultural e o trabalho da memória social, 
particularmente como combate à memória social una, indivisa, linear 
e contínua, e como afirmação das contradições, das lutas e dos 
conflitos que constituem a história de uma sociedade. (CHAUÍ, 2006, 
p. 72) 
 

Os princípios norteadores da política cultural, desejada por Chauí para a cidade 

de São Paulo, foram base para o estabelecimento de alguns programas, e pela 

descentralização das ações da Secretaria de Cultura nos anos de 1989 a 1992, mas 

ficou longe de ser um processo fácil tornar a ideia de cidadania cultural diretriz que 
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perpassasse todas as ações do poder público municipal, pois tratava-se de vencer os 

estabelecidos privilégios de acesso aos recursos e bens culturais; transformar 

procedimentos burocratizados; interpretação jurídica enrijecida; interferências 

políticas; frustrações do cotidiano e fragilidade estrutural da máquina pública. (CHAUÍ, 

2006).  

Como referência para a ideia de cidadania cultural está a reflexão de Chauí, 

segundo a qual, a cultura é vista “como direito dos cidadãos e como trabalho de 

criação” (CHAUÍ, 2006, p. 67). Direito entendido como: o de produzir cultura; de 

participar das decisões quanto à prática cultural; de usufruir os bens culturais; de estar 

informado sobre os serviços culturais; de formação cultural e artística pública e 

gratuita; à experimentação e à invenção; à reflexão; e à informação e à comunicação. 

Não caberia ao órgão público a produção, mas o estímulo e a promoção de condições 

para criação cultural. (CHAUÍ, 2006). 

Com base na política de cultura enquanto direito proposta por Chauí, a 

Secretaria Municipal de Cultura, sob a gestão de Juca Ferreira em 2013, constituiu o 

Núcleo de Cidadania Cultural, a partir da equipe técnica do Programa VAI. Este setor 

ampliou sua atuação com outros programas: 1) Aldeias, para viabilizar ações nas 

cinco aldeias Guaranis existentes na área urbana da cidade; 2) Agente Comunitário 

de Cultura, num reconhecimento à atuação de indivíduos que, voluntariamente, são 

responsáveis por ações culturais nos seus locais de origem; 3) Cultura Viva, 

implantando inicialmente uma rede municipal de Pontos de Cultura; além da segunda 

modalidade do Programa VAI, voltado para atender coletivos de artistas com mais 

experiência e sem limite de idade.  O que diferencia essencialmente a proposta da 

administração dos anos 1989-1992 é que a noção de cidadania cultural era transversal 

a todos os departamentos da Secretaria, não alocada num único núcleo. 

Segundo Fonseca, a noção de direitos culturais foi inserida na constituição 

brasileira de 1988 e está baseada no fato de não ser o reconhecimento do direito que 

é novo, pois a sua compreensão é absolutamente incorporada em todo discurso. O 

que muda é a garantia da sua realização, do seu acesso. É neste sentido que a 

presença do Estado se faz fundamental e políticas que reconheçam as diferenças, as 

desigualdades de acesso a direitos reconhecidos enquanto tais, são a base de 

políticas públicas. Pode parecer repetitivo, mas, de fato, o Estado não pode se eximir 

de sua responsabilidade de base, pois, no Brasil, ainda é necessário a mediação por 
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parte dos agentes estatais para a garantia de formulação de mecanismos de acesso 

aos direitos culturais de maneira democrática (FONSECA, 2005a).  

O fato de o poder público propiciar ações que viabilizem experimentações das 

práticas culturais descompromissadas com o universo do mercado cultural, por vezes, 

provocam reações exponenciais. Não necessariamente há um controle sobre os 

desdobramentos das atividades que jovens com uma câmera na mão, ou vestindo um 

figurino, provocam quando suas ações são realizadas. Muito se pode dizer do poder 

da arte, muito se pode dizer do poder da expressão e muito pode se desencadear 

quando se descobre o poder e a possibilidade de fala. A ideia de memória e patrimônio 

como força de unificação, de renovação e rediscussão da realidade se traduz em 

projetos de registro e mapeamento. Quando, em depoimentos, grupos financiados 

pelo VAI descrevem que os momentos mais ricos foram os que tiveram oportunidade 

de se articular e se reconhecer no outro grupo de outra região extrema da cidade é 

constatação da importância da participação e integração desses grupos para o seu 

desenvolvimento como sujeitos de ação individual ou coletiva e nas localidades onde 

estão inseridos. É a construção de novos circuitos, sistemas e redes de ação 

independentes de qualquer outro mecanismo constitutivo de integração seja o público 

ou o privado, de instituições clássicas como a escola e os meios de comunicação. 

Os grupos e coletivos de teatro, de dança, de hip hop (com seus quatro 

elementos DJ, MC, grafite e o break), os saraus, ações de ocupação artística, de ação 

cultural, ambiental e política, produzem outro universo comunicacional e provocam um 

redimensionamento e uma rediscussão das hierarquias verticalizadas ou 

concêntricas. A disputa entre centro e periferia ou a simples revisão do que é periférico 

constituíram projetos como o Imargem, ação multidisciplinar no Grajaú, região sul da 

cidade de São Paulo, que integra intervenções unindo arte visual, meio ambiente e 

convivência das comunidades das margens da Represa Billings (IMARGEM, 2015); e 

a Agência Solano Trindade, banco comunitário que tem como objetivo viabilizar a 

produção artística e cultural nas periferias da cidade de São Paulo (AGENCIA 

SOLANO TRINDADE, 2015) . Toda essa movimentação, praticada essencialmente por 

jovens, reverberam no que diz respeito a identificar o patrimônio, através do 

mecanismo de mapeamento, como força motriz de garantia plena de direitos culturais.  

A volta se completa quando olhamos iniciativas específicas sobre o registro e 

guarda da memória, localizamos aqueles princípios que nortearam o movimento da 

Nova Museologia e que hoje são referenciados como base para uma ciência que se 
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coloca na contemporaneidade. Experiências fora dos limites convencionais, como o 

Museu da Maré e o Muquifu, para ficar naqueles que assumiram não só constituir o 

espaço mas incorporam também o nome museu como ferramenta para a sua 

autoafirmação em locais socialmente tidos como de vulnerabilidade e violência 

extrema: a favela. Destaca-se ainda a percepção do potencial identificado no fazer 

museal como instrumento de emancipação e de identificação coletiva. 

É recente a reflexão museológica na gestão dos museus brasileiros, seja no 

domínio da curadoria, seja no domínio dos procedimentos de documentação e 

conservação. A intensificação destas discussões, como vimos no segundo capítulo, 

ganhou força institucional a partir dos anos de 1980. Uma política para a área 

museológica nas coleções oficiais está nos seus primeiros passos de 

desenvolvimento, pois ainda se faz necessário comprovar a urgência da salvaguarda, 

de plano museológico, dos procedimentos de conservação e documentação. No 

entanto, nos vemos saltando direto para o universo da difusão por meio de exposições 

assinadas por curadores profissionais e desejos de eventos que atinjam o grande 

público. 

Essa reflexão nos leva a questionar as razões de um distanciamento, inclusive 

por parte dos agentes públicos, sobre a função de instituições de guarda. Em parte, 

há a ideia de que as ações educativas dão conta, desconsiderando que essa é, de 

modo geral, uma via de mão única e ignorando que apenas com a construção de 

estratégias de diálogo participativo pode propor novos caminhos de interação com sua 

localidade e seu público. Essencialmente, a participação deve ocorrer além das ações 

de mediação, é necessária a constituição de fato de mecanismos democráticos 

cotidianos em conselhos, planos e diretrizes. Mas, ainda antes de tudo, para os 

agentes públicos, assumir o seu papel como aquele que deve garantir que o direito 

cultural é um serviço de interesse público. 

Há que se considerar que ainda nos encontramos num processo de construção 

do estado democrático, mas, os canais de participação conquistados em pouco mais 

de dez anos, como as conferências nacionais e regionais de cultura112, ainda estão 

por ser melhor aproveitados para se estabelecer o diálogo entre segmentos ou áreas 

de atuação. Como exemplo para o tema aqui tratado, em 2011 foram aprovadas as 

                                                           

112 As conferências municipais de cultura ocorreram em 2003, 2009 e 2013.  
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Metas do Plano Nacional de Cultura113 - PNC, como processo de finalização das 

demandas levantadas a partir de 2003 com conferências e fóruns de cultura em todo 

o país, cuja execução é prevista por meio de um Sistema Nacional de Cultural.  No 

processo de construção das metas para o planejamento da política cultural até 2020, 

segmentos organizados em setoriais discutiram suas demandas específicas, como o 

Setorial de Museus e o para as Culturas Populares. 

Os planos setoriais de Museus e o das Culturas Tradicionais construídos para 

o PNC seriam significativamente enriquecidos caso houvesse ocorrido uma 

aproximação entre seus agentes. Vejamos, no Eixo II - Cultura, Cidade e Cidadania 

encontramos a diretriz nº 04, que busca estabelecer o museu como referência cultural, 

por meio da criação de canais de participação, após a realização de um diagnóstico 

participativo onde foi identificado o perfil da população existente. Com os resultados 

deve ser elaborado um planejamento de ações entre o museu e o entorno. 

No Eixo Setorial de museus comunitários e ecomuseus as diretrizes sobre o 

tema transversal 01, gestão museal, a proposta é clara: “assegurar o desenvolvimento 

dos museus comunitários, ecomuseus e Pontos de Memória, por meio da participação 

das comunidades locais na gestão museal e na alocação de verbas públicas” 

(BRASIL, 2010, p. 62). No entanto, as ações concentram a ideia de participação nas 

solicitações de recursos para capacitação e formação de grupos de trabalho locais a 

fim de elaborarem plano de desenvolvimento institucional e para manutenção e 

reconhecimento dos museus e ações de integração comunitária. Há uma forte 

presença de propostas para o reconhecimento e mapeamento de atividades 

museológicas alternativas demonstrando ainda a fragilidade de instituições deste 

porte no contexto dos museus brasileiros. Mas, apesar de prevalecer uma ênfase na 

capacitação e menos numa participação horizontal, é no tópico dos museus 

comunitários e ecomuseus que surgem propostas que envolvem de forma pouco mais 

orgânica as populações locais onde estão envolvidos. 

                                                           

113 “O Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela Lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010, 

tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas públicas de longo prazo (até 2020) 

voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. Diversidade que se expressa em 

práticas, serviços e bens artísticos e culturais determinantes para o exercício da cidadania, a expressão 

simbólica e o desenvolvimento socioeconômico do País” (BRASIL, 2016).  
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No entanto, de modo geral, o Plano Nacional Setorial de Museus, algumas 

diretrizes permanecem entre seus muros, utilizando mecanismos de dentro para fora, 

ou melhor, da instituição para a população do entorno, convidando-as para entrar, 

consumir e ouvir, mas pouco participar de forma atuante e decisiva. Democratização 

traduz-se pela formação e aumento de público, e o acesso é compreendido como 

identificação dos patrimônios, pesquisa e educação a ser devolvida para a sociedade. 

A participação máxima é através de conselhos ou de associações, de modo geral, 

vinculada à busca de mais recursos às instituições. No Plano Nacional Setorial de 

Museus - PSNSM, a diretriz de nº 14 do Eixo III - Desenvolvimento Sustentável propõe 

a promoção da democratização do acesso e garantia da participação da população 

local nas instituições museais e de memória, mas apenas com objetivo de sensibilizá-

las em relação ao patrimônio cultural. Como estratégias, prevê oficinas de educação 

patrimonial e realização de atividades de cineclubistas, a fim de valorizar as 

discussões sobre os temas dos filmes exibidos, sempre em parceria com entidades 

governamentais e não governamentais. As estratégias não conduzem a uma presença 

efetiva da população. Até porque não podemos imaginar que a realização de oficinas 

e exibição de filmes com discussão sejam sinônimos da ideia de participação. 

(BRASIL, 2010). Permanecem modelos de dinâmicas educativas como ferramenta. 

Sintomática a diretriz 14, pois segundo ela, o objetivo maior é suscitar interesse e 

valorizar o patrimônio cultural, desconsiderando o fato de que os grupos locais podem 

conhecer melhor aquilo que eles ou seus antepassados produziram.  

Outro exemplo que sequer precisa de explicação está na diretriz nº 15, do 

mesmo eixo: “promover e garantir a produção cultural e artística e a difusão dos 

saberes dos povos indígenas, quilombolas de comunidades tradicionais”. (BRASIL, 

2010, p. 65). Suas frágeis estratégias reduzem-se ao desenvolvimento de 

mecanismos para incentivar a comercialização de obras artísticas de populações 

indígenas ou quilombolas por meio de feiras de arte e cultura e antes garantindo 

anteriormente, a qualificação desta produção tradicional para o mercado.  

Poderíamos considerar um avanço a diretriz nº 08 que propôs “incentivar o 

aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida de diferentes grupos detentores 

de conhecimentos tradicionais, por meio da captação desses grupos para gerir de 

modo coletivo, autônomo e conjugado o potencial gerador de renda contido em seus 

saberes e a preservação dos mesmos”. (BRASIL, 2010, p. 72).  No entanto, há 

embutida na proposta uma inversão, pois desconsidera-se a capacidade de 
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gerenciamento das próprias coletividades. Vamos ensinar a pescar com a vara que o 

pescador construiu e nos mostrou como funciona? As estratégias partem do 

pressuposto de que são os agentes de museus, que sabemos ou devemos buscar 

quem sabe para lidar com as populações locais, o outro: “implementar, nas 

comunidades, mecanismos de aprendizagem contextualizada e de estabelecimento 

do diálogo entre os saberes e os modos de vida locais e o conhecimento universal”. 

(BRASIL, 2010, p. 72). As ações seriam oficinas de transferência dos saberes 

tradicionais, objetivando a valorização, fortalecimento e difusão das referências 

culturais gerando fontes de pesquisa.  

O Plano Setorial dos Museus, no Eixo IV - Cultura e Economia Criativa, que 

aborda o tema do desenvolvimento sustentável, nos traz outros exemplos. Sua diretriz 

de nº 09 diz que cada instituição museológica deve potencializar ações que viabilizem 

a participação dos grupos tradicionais no que diz respeito ao artesanato, à culinária, 

lendas, danças, crenças e costumes populares, apontando como estratégia a criação 

de espaços para a comercialização dos produtos regionais. Imaginamos aqui as 

lojinhas voltadas aos consumidores dos museus, os turistas.  

As proposições do Plano Setorial para as Culturas Populares são frutos de um 

percurso de luta por direitos e por políticas públicas voltadas especialmente para o 

fomento e reconhecimento das práticas deste universo e utiliza diferentes subsídios 

como justificativa de suas proposições. Muitas delas estão atreladas às discussões 

sobre patrimônio e diversidade cultural, além de objetivar a construção do 

protagonismo dos agentes produtores. Há de se considerar o interesse do próprio 

Ministério da Cultura em atender a demanda do setor. 

 
Este Plano é, portanto, o resultado do histórico acumulado pelo 
Ministério da Cultura durante o período de 2003-2010, e dos 
compromissos pactuados com o setor das Culturas Populares em 
diversos momentos de diálogo, tais como os dois Seminários 
Nacionais de Políticas Públicas para as Culturas Populares, em 2005 
e 2006, e na I e II Conferências Nacionais de Cultura, realizadas 
respectivamente em 2005 e 2010. Além de reconhecer a 
especificidade do setor, seu conteúdo reflete a visão de futuro que 
temos hoje para a cultura em nosso país (BRASIL, 2012). 
 

Nas proposições do Plano Setorial das Culturas Populares há referência 

constante de ações que se estabeleceram no universo da preservação cultural, tal 

como quando se refere às Memórias e Identidades das Culturas Populares 

objetivando dar visibilidade às múltiplas memórias, o reconhecimento e respeito dos 
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criadores e participantes das culturas populares. Proposições que vêm na criação de 

acervos e capacitação para gestão de suas atividades, um instrumento pela luta de 

afirmação de direitos culturais e como sujeitos de políticas públicas com a participação 

das comunidades. Ou ainda a presença de propostas para referência de políticas 

públicas específicas que utilizam a mapeamento das expressões populares 

(quantitativamente e qualitativamente), tomando como base referencial, por exemplo, 

o Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira construído pelo Centro Nacional do 

Folclore e Cultura Popular - CNFCP – IPHAN (BRASIL, 2012).  

O PSCP reproduz a definição de salvaguarda detalhada no Programa Nacional 

do Patrimônio Imaterial (Decreto nº 3.551), sob a responsabilidade do IPHAN, que 

instituiu o Registro de Bens Culturais Imaterial, a fim de justificar a importância de 

inventários, além da ênfase na participação das populações locais e criadores 

(BRASIL, 2012). Com este breve apanhado no descrito no Plano Setorial das Culturas 

Populares é possível avaliar o quanto seria significativo uma troca entre os dois 

segmentos. 

De imediato, o texto deixa claro que “os mestres e os praticantes das culturas 

populares são o objeto central deste Plano, o que significa que as ações são focadas 

neles e que os recursos deverão chegar até eles” (BRASIL, 2012, p. 40).  

Há uma preocupação com preservação distinta da ideia de congelamento e nos 

faz pensar na existência de mundos paralelos que precisam se encontrar e conversar: 

 

As tradições culturais vivas não podem, por isso mesmo, ser regidas 
por regulamentação que as aprisione e impeça sua dinâmica própria 
de transformação. Pode-se, sim, documentar, analisar, catalogar e 
classificar certas expressões da cultura, criando arquivos e centros de 
documentação, zelar pela conservação da informação aí contida, bem 
como garantir o acesso à mesma. Pode se ainda apoiar os agentes 
culturais no sentido do favorecimento das condições de manutenção 
e recriação das tradições culturais. Cabe chamar atenção para a 
diversidade de agentes envolvidos no âmbito da cultura popular, e 
consequentemente para a inscrição diferenciada do chamado produto 
cultural e seus respectivos produtores na sociedade: cantadores, 
artesãos, foliões, grupos religiosos, entre outros, são categorias 
diferenciadas não só entre si como internamente. (BRASIL, 2012, p. 
53) 

  

A leitura comparativa entre os planos setoriais, revelam a distância entre o 

universo dos museus ou instituições que ainda se veem apenas com as atribuições 

de salvaguarda, sem inserção social e o dos movimentos sociais que estabeleceram 
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recentes diálogos como sujeitos de direitos no campo da política cultural. 

Transformações do mundo moderno que não podem ser deixadas de lado e não são 

exclusividade das instituições brasileiras de cultura tradicional, como bem vimos no 

capítulo segundo.  
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114 Mapa com a localização na cidade dos projetos financiados por Programas do Núcleo de 
Cidadania Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. Fonte: Núcleo de Cidadania Cultural. Secretaria 
Municipal de Cultura. PMSP. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou inicialmente desenhar o panorama histórico onde 

se constituíram duas coleções: a da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938 e a do 

Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima. Em seguida trouxemos o trabalho de 

Lina Bo Bardi como uma ilustração da discussão e sua provocação expográfica sobre 

a noção de cultura popular e folclore. 

Ao deslocarmos nosso olhar para a concepção de museu etnográfico, 

verificamos que a formação das duas coleções brasileiras se apoia em teorias e 

formulações que estavam em discussão também internacionalmente. No mesmo 

momento em que os projetos de Mário de Andrade no Departamento de Cultura de 

São Paulo tinham fôlego, na França, o Museu Etnográfico do Trocadero passava por 

reformulações e se transformava no Museu do Homem. Os vínculos, diretos ou 

indiretos, entre Georges Henry Rivière, Paul Rivet, Paulo Duarte, Dina e Claude Lévi-

Strauss e Mário de Andrade repercutiam nos trabalhos de pesquisa etnográfica 

brasileira. O Departamento de Cultura participou dos Congressos de Sociologia e de 

Folclore em Paris, assim como Rivière foi presente no Congresso Internacional do 

Folclore em 1954 ou no Encontro Internacional de Museus no Rio de Janeiro de 1958. 

O intelectual francês influenciou tanto a formação de profissionais no campo de 

pesquisa folclórica ou etnográfica quanto na ciência museológica. Essas intersecções 

demonstram que o entrelaçamento entre etnografia e museologia ultrapassa a ideia 

de constituição dos museus como depósitos de material de estudo para a Antropologia 

ou as Ciências Naturais. 

Os museus se estabeleceram enquanto lugares de guarda a partir de coleções 

particulares, como troféus, titulação e certificação de poder, inclusive como reserva 

econômica, posteriormente como conjunto de pesquisa científica ou artística e, 

finalmente, para consumo do público. Este último oscilando entre consumo cultural e 

educativo de um lado e consumo de puro entretenimento do outro. Neste contexto 

destacamos o processo decorrido na França, com museus-referência para a nossa 

experiência de guarda da cultura tradicional. Verificamos fragilidade semelhante e 

como essas organizações culturais estão também sujeitas às transformações 

culturais, políticas e econômicas. 
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O idealizador do Museu Nacional de Artes e Tradições Populares, Georges 

Henri Rivière, foi, ao lado de Paul Rivet, uma das principais referências para 

discussões sobre cultura popular, patrimônio, etnografia e etnologia, mas consagrou-

se entre nós no campo da museologia.  

Com perspectiva histórica, um cenário foi percorrido, no qual os 

acontecimentos, projetos e políticas públicas culturais possuem um discurso, cujas 

intenções delimitam sua atuação, onde podemos compreender porque prevalecem 

essas ou aquelas propostas, este ou aquele acervo ganha destaque. Os campos de 

disputa entre um projeto ou outro, entre a opção pelo consumo, entretenimento 

cultural ou descaso com acervos não são exclusividade da realidade brasileira.  

Também foi possível verificar o quanto a valorização ou não de uma instituição se 

altera ao longo do tempo, em decorrência das mudanças políticas, de pesquisa e, 

recentemente, de mercado cultural e turístico. 

Se no decorrer do século XX as decisões sobre os tratamentos e extroversão 

dos acervos giravam em torno dos interesses de pesquisadores ou conservadores, na 

contemporaneidade, o destaque está na atração de público, cuja ênfase se dá para o 

público específico de museus, em especial, o turista. O desejo do consumidor cultural 

torna-se motor e determinante do perfil das instituições museológicas. As exposições 

espetáculos suplantam as mostras resultantes de pesquisas, evento efêmero para 

consumo do público de museus. Se numa instituição de coleção de arte é uma disputa 

difícil, o que se dirá dos museus etnográficos, dar um novo olhar ao objeto visto como 

obsoleto? Os museus etnográficos, folclóricos ou de cultura tradicional são e foram 

questionados pela forma como suas coleções foram constituídas, criticados pela 

expropriação, pelo olhar eurocêntrico e elitista, somado à ideia de lugar do velho e 

ultrapassado; também no sentido científico, na medida em que a cultura material 

perde espaço para a análise das relações sociais das diferentes sociedades. O olhar 

sobre o outro diferente de nós, que funda as pesquisas etnográficas e antropológicas, 

é um formato colocado em questão. Quem somos nós para falar do outro? Esse outro 

existe hoje? Quem somos nós para dizer quais objetos devem ser guardados? Como 

descontextualizamos e desconsideramos os sujeitos produtores das culturas que 

estudamos? 

A partir dos anos 1980, o processo de revalorização da coleção da Missão de 

Pesquisas Folclóricas está atrelado ao reconhecimento do pensamento de Mário de 



218 
 

Andrade enquanto base fundamental para a política de proteção ao patrimônio 

cultural. Por outro lado, quase que em sentido inverso, a coleção do Museu Rossini 

Tavares de Lima só pôde ser minimamente protegida por conta de uma ação do 

Ministério Público de São Paulo. Sua importância, reconhecida em parte, ainda está 

por ser revelada, na medida em que carrega o peso que os termos “folclore” e 

“folclorista” despertam no senso comum e mesmo no universo acadêmico. As duas 

coleções carregam o peso de conjunto etnográfico, de cultura material, num contexto 

em que museus deste tipo estão em crise de identidade e de rumo. As dificuldades 

que ambas apresentam para o universo contemporâneo dos museus é a limitação de 

público habituado ao consumo de exposições que tenham interesse no tema, aliada à 

falta de atributos estéticos que lhe garantam a composição de um espetáculo exótico, 

já que remetem às nossas tradições.  

Como alternativa de espaço que traga contemporaneidade ao tema e às 

coleções está o projeto do Pavilhão das Culturas Brasileiras. Essencialmente como 

resposta à salvaguarda da coleção do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, 

se inspira ou se vale do legado de Mário de Andrade, e busca desenhar um centro de 

referência para as diferentes expressões culturais que permeiam a sociedade 

brasileira, com ênfase no diálogo e na preponderância da produção periférica em 

todos os sentidos. Não obstante as intenções claras de diálogo, o projeto elaborado 

parte de concepções de estrutura e gestão museológicas tradicionais, com ênfase na 

comunicação e na ação cultural como mediação entre o público e os sujeitos 

produtores da cultura que representa. Suas poucas ações de difusão estão mais 

próximas ao projeto de museus como o do Quai Branly, no sentido de dar destaque 

estético aos selecionados entre os excluídos, do que à construção do diálogo 

permanente. Não que não sejam interessantes, úteis ou capazes de proporcionar de 

experiências sensoriais e reflexivas. Porém, não ensejam o diálogo a que se propõem. 

Outras experiências museológicas demonstram que são possíveis ações 

participativas, mas demandam mudanças em etapas anteriores à extroversão do 

conteúdo, demandam a escolha de outro discurso.  

Não há dúvidas sobre a preponderância da cultura nos dias atuais, inúmeros 

trabalhos tratam do poder da cultura. Os orçamentos crescem, as empresas criam 

seus institutos culturais, o patrimônio ganha destaque. Do mesmo modo, os museus 

de cultura popular devem se adequar, ou não sobrevivem. O que devemos ter em 
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mente é que tanto o grande espetáculo expositivo para atrair público, quanto um 

trabalho reflexivo ou hermético são baseados em escolhas, seleção e prioridades. São 

resultados de tomada de posição. A busca pelo sucesso de público justifica mais a 

entrada de recursos do que a pesquisa em si e a preservação propriamente dita. Mas 

falta o elemento central desencadeado por discussões como as de Santiago do Chile, 

o papel social dos museus. Mais que o museu privado, a instituição pública não pode 

se eximir de sua responsabilidade. No museu em transformação, o educativo tem 

papel fundamental, mas continua secundário. A participação se traduz no 

conhecimento do entorno e sua sensibilização a respeito da temática das coleções. 

Essa disputa se torna injusta quando se trata de instituições públicas, num universo 

onde os veículos de comunicação estão extremamente vinculados ao interesse do 

mercado. 

Hoje vivemos um momento de mudança, pois os produtores do patrimônio 

guardado nos museus de cultura popular, tradicional, indígena, etnográficos, são 

sujeitos com voz cada vez mais ativa. Estão ou querem estar presentes, não como 

meros objetos ilustrativos do exótico. A ideia de exótico está cada vez mais difusa no 

mundo contemporâneo, a antropologia trabalha com fronteiras e categorias muito 

diversas das tradicionais para delimitar e analisar seu objeto de pesquisa. Um museu 

moderno deve centrar no diálogo, na interação com seu público e seu objeto, como 

diretriz de sua missão institucional, ou corre o grave risco de falar de si para si, o que 

significa, caso não tenha fonte clara de financiamento, abandono ou morte certa.  

A gestão museológica deve estar pautada na reflexão permanente sobre seus 

canais de participação. A análise crítica deve superar os anseios personalistas ou de 

segmentos específicos. Deve prevalecer o pensar constante sobre sua função pública 

de interesse universal e, portanto, a tensão típica da discussão democrática faz parte 

da rotina. 

A presença de núcleo de pesquisadores nestas instituições pode fazer 

diferença para sua permanência, desde que não falem apenas entre si. Mesmo sob 

turbulências de cunho administrativo e político há a manutenção de um trabalho de 

pesquisa que pode influenciar na sua renovação, perpetuação ou valorização, 

diferentemente de instituições onde apenas a guarda é tida como parte do trabalho de 

preservação, o que constantemente ocorre em instituições públicas. De um lado, a 

conservação e de outro a difusão, feita por meio de curadores, mais no sentido de 
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programadores, internos e ou externos. Sem necessariamente ser resultado de 

reflexões ou de diretrizes de um plano ou política do museu, deixando a coleção ou 

acervo ainda mais vulneráveis às mudanças resultantes de novas administrações. Por 

mais técnicas que sejam as ações de conservação, os profissionais não podem estar 

alheios à discussão de conteúdo. Enfim, a instituição deve ser um todo orgânico no 

seu cotidiano. E isso só se dá com a participação constante, a horizontalidade das 

relações independem das atribuições e responsabilidades hierárquicas.  

A Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo é, ao mesmo tempo, 

o órgão responsável pela guarda das coleções aqui tratadas e a que executa 

programas de iniciativas tidas como inovadoras no sentido de democratização do 

acesso aos meios para a criação cultural, onde a ideia de cidadania cultural ganha 

destaque. O programa VAI foi criado em 2003 como resposta à demanda de 

movimentos sociais ligados à juventude, consolidado como política pública que 

conseguiu estabelecer instrumentos adequados para sua execução, rompendo com a 

lógica da excelência estética canonizada das linguagens artísticas e avançando no 

campo do direito ao exercício das práticas culturais. Estas ações demonstram a 

viabilidade de políticas públicas voltadas a sujeitos culturais, normalmente alheios e 

marginalizados dos seus direitos enquanto cidadãos. Paradoxalmente, iniciativas 

como esta não ocorrem nos equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Cultura 

de São Paulo responsáveis pela guarda de coleções da cultura popular ou indígenas, 

locais que preservam basicamente o patrimônio cultural dos mesmos sujeitos 

priorizados pelos programas e por parte dos projetos fomentados. 

Vimos também o quanto os canais de participação no campo das políticas 

públicas não são utilizados de modo a integrar os campos de atuação, tomando como 

exemplo as diretrizes aprovadas pelos planos nacionais setoriais de Museus e para 

as Culturas Populares.  

Em conclusão, é possível afirmar que a cidade de São Paulo ainda não conta 

com equipamentos culturais em que, além da preservação, os próprios sujeitos 

produtores definam o modo como sua obra deve ser difundida ou, no mínimo, 

participem das diretrizes institucionais. Refletir sobre considerações deste tipo é 

fundamental para o estabelecimento do papel dos agentes que integram as 

instituições voltadas à salvaguarda das expressões culturais, cujo desempenho é 

significativo para a formulação de políticas públicas que garantam o exercício pleno 
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da cidadania. Gestão participativa, não entregar à gestão de terceiro é assumir as 

atribuições e responsabilidades sociais que o Estado tem. O poder público deve 

propiciar diálogo e participação para todos os setores, mas, em especial, àqueles que 

sequer acessam ou têm consciência de seus direitos, dentre eles, o direito à cultura e 

à construção da própria memória. 
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