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O tempo não para. 
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RESUMO 

 

Este estudo tem como proposta expor um novo olhar para a museologia goiana, inserida no 

contexto museal brasileiro. Assim, o Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington 

Souza torna se fonte de estudos pelas ações desenvolvidas. A pesquisa tem como objetivo 

trazer a lume aspectos do carnaval no Brasil, em especial no Estado de Goiás. O processo de 

criação deste museu traz como referência diversos autores das Ciências Sociais. A 

metodologia da pesquisa caracteriza-se pelo caráter qualitativo apoiada em pesquisas 

bibliográficas, documentais e iconográficas que possibilitou discorrer o aspecto 

historiográfico e cronológico do carnaval no Brasil. A relação entre carnaval e museologia, 

carnavalesco e museólogo, escola de samba e educação e a criação do museu são fatores 

fundamentais para entender a visão do público sobre o Museu do Carnaval de Goiás. Neste 

sentido, optou-se pelo estudo dos relatos e discursos deixados pelo público no museu ao longo 

do ano de 2015 em suas ações. Para isto, foi utilizado o Qualiquantsoft proposto por Lefreve 

& Lefreve (2003). Sua aplicação resultou no perfil dos entrevistados a partir de relatos, 

resumo de ideias centrais, discurso do sujeito coletivo e fluxograma do mesmo. Dessa forma, 

considera-se a importância do museu, de suas ações e sua transdiciplinalidade no campo 

museológico. 

 

Palavras-Chave: Museu. Museu do Carnaval. Carnaval. Goiás. 
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ABSTRACT 

 

This study is proposed to expose a fresh look at the goiana museology, inserted in the 

Brazilian museological context. Thus, Goiás Carnival Museum - King Momo Washington 

Souza becomes a source of studies developed by actions. The research aims to bring to light 

aspects of the carnival in Brazil, especially in the state of Goiás. The process of creating this 

museum brings as a reference several authors of Social Sciences. The research methodology 

is characterized by qualitative supported bibliographical, documentary and iconographic 

research that allowed the historiographical discourse and chronological aspect of the carnival 

in Brazil. The relationship between Carnival and museology, carnival and museologist, samba 

school and education and the creation of the museum are fundamental to understand the 

public's view of the Goiás Carnival Museum. In this sense, we opted for the study of the 

reports and speeches left the public in the museum throughout the year 2015 in their actions. 

For this, we used the Qualiquantsoft proposed by Lefevre & Lefreve (2003). Its application 

resulted in the profile of respondents from reports, summary of key ideas, the collective 

subject discourse and flow chart of the same. Thus, it considers the importance of the 

museum, its actions and its transdiciplinalidade in the museum field. 

 

Keywords: Museum. Carnival Museum. Carnival. Goiás. 
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ABSTRACTO 

 

Se propone este estudio para exponer una nueva mirada a la museología Goiana, insertada en 

el contexto museológico brasileño. Por lo tanto, el Museo Carnaval del Goiás - Rey Momo 

Washington Souza se convierte en una fuente de los estudios desarrollados por acciones. La 

investigación tiene como objetivo reunir a los aspectos de luz del carnaval en Brasil, 

especialmente en el estado de Goiás. El proceso de creación de este museo trae como 

referencia varios autores de Ciencias Sociales. La metodología de investigación cualitativa se 

caracteriza por el apoyo bibliográfico, documental y la investigación iconográfica que 

permitió que el discurso historiográfico y el aspecto cronológico del carnaval en Brasil. La 

relación entre el carnaval y la museología, carnaval y museólogo, escuela de samba y la 

educación y la creación del museo son fundamentales para entender la opinión del público del 

Museo del Carnaval Goiás. En este sentido, se ha optado por el estudio de los informes y 

discursos dejado al público en el museo durante todo el año 2015, en sus acciones. Para ello, 

se utilizó el Qualiquantsoft propuesto por Lefevre y Lefreve (2003). Su aplicación dio como 

resultado el perfil de los encuestados de los informes, resumen de las ideas principales, el 

discurso del sujeto colectivo y el gráfico de la misma fluya. Por lo tanto, se considera la 

importancia del museo, sus acciones y su transdiciplinalidade en el campo de los museos. 

 

Palabras clave: Museo. Museo del Carnaval. Carnival. Goiás. 
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ABSTRAIT 

 

Cette étude est proposé d'exposer un nouveau regard sur la muséologie de Goiana, inséré dans 

le contexte muséologique brésilien. Ainsi, Goiás Carnival Museum - King Momo Washington 

Souza devient une source d'études développées par actions. La recherche vise à mettre en 

lumière les aspects du carnaval au Brésil, en particulier dans l'état de Goiás. Le processus de 

création de ce musée apporte comme une référence à plusieurs auteurs de sciences sociales. 

La méthodologie de recherche est caractérisée par qualitative soutenue bibliographique, 

recherche documentaire et iconographique qui a permis le discours historiographique et 

l'aspect chronologique du carnaval au Brésil. La relation entre le Carnaval et la muséologie, le 

carnaval et muséologue, l'école de samba et de l'éducation et la création du musée sont 

fondamentales pour comprendre le point de vue du public du Carnaval Musée Goiás. En ce 

sens, nous avons opté pour l'étude des rapports et des discours laissé le public dans le musée 

tout au long de l'année 2015 dans leurs actions. Pour cela, nous avons utilisé le Qualiquantsoft 

proposé par Lefevre & Lefreve (2003). Son application a donné lieu dans le profil des 

répondants des rapports, un résumé des idées clés, le sujet du discours collectif et graphique 

du même flux. Ainsi, il considère l'importance du musée, ses actions et son 

transdiciplinalidade dans le domaine des musées. 

 

Mots-clés: Musée. Musée du Carnaval. Carnival. Goiás. 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE ABREVIATURA DE SIGLAS 

 

A & B – Alimentos & Bebidas 

CMCGO – Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro  

CPMG – Colégio da Polícia Militar Hugo de Carvalho Ramos 

DSC – Discurso do Sujeito Coletivo 

Goiás Turismo – Agência Goiana de Turismo  

GRES – Grêmio Recreativo Escola de Samba 

IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

MA – Museu Antropológico 

MCG – Museu do Carnaval de Goiás  

MPCA – Museu Palácio Conde dos Arcos 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PROCOM – PróReitoria da Comunidade Universitária 

SECULT – Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia 

SEDUCE – Secretaria Estadual de Educação Cultura e Lazer 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SES – Secretaria Estadual de Saúde 

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 

SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura 

ICOMOS – Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

 



11 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 01 S. M. El Rei D. João VI de Portugal e toda a Família Real, embarcando para o 

Brazil, no cáes de Belem, em 27 de novembro de 1807 [Iconográfico]..................................  22 

FIGURA 02 Cucumbi. Fotografado por Christiano Jr.na Rua da Quitanda – (1868)  .......... 23 

FIGURA 03 Entrudo na Rua do Ouvidor – Angelo Agostini – (1884)  ................................ 24 

FIGURA 04 Mascara/Fantasia .............................................................................................. 24 

FIGURA 05 Carro Alegórico: Fenianos – (1913)  ................................................................ 25 

FIGURA 06 Rancho Flor de Abacate – (1931)  .................................................................... 26 

FIGURA 07 Baile de Gala no Teatro Municipal do Rio de Janeiro  ..................................... 27 

FIGURA 08 Escola de Samba  .............................................................................................. 28 

FIGURA 09 Imagem do Painel representativo da Escola de Samba Associação Atlética 

União Goiana  ........................................................................................................................... 28 

FIGURA 10 Primeira representação de rei momo no Brasil  ................................................ 31 

FIGURA 11 Cortejo do rei momo na antiga capital de Goiás  .............................................. 32 

FIGURA 12 Rei Momo Washington Souza – Cidade de Goiás – GO (2001)  ..................... 33 

FIGURA 13 Sambódromo Marquês de Sapucaí Rio de Janeiro  .......................................... 40 

FIGURA 14  Museólogo e Carnavalesco Clovis Bornay  ..................................................... 42 

FIGURA 15 Cerimônia de Abertura do carnaval da Cidade de Goiás – Go 2001 ................ 48 

FIGURA 16 Lançamento do Museu do Carnaval de Goiás  ................................................. 49 

FIGURA 17 Mostra Prevenção Amor Carnaval .................................................................... 50 

FIGURA 18 A Imprensa no Museu ....................................................................................... 51 

FIGURA 19  As Mostras .................... .....................................................................................52 

FIGURA 20 O Acervo ........................................................................................................... 53 

FIGURA 21 O Museu do Carnaval de Goiás Rei – Momo Washington Souza .................... 53 

FIGURA 22 Evento de Lançamento da Pedra Fundamental do Museu ................................ 54 

FIGURA 23 O Lançamento da Pedra Fundamental .............................................................. 55 

FIGURA 24 A preparação para o Lançamento da Pedra Fundamental ................................. 55 

FIGURA 25 O público e o museu ......................................................................................... 56 

FIGURA 26 Visitas ilustres no museu .................................................................................. 57 

FIGURA 27 Os visitantes do museu...................................................................................... 58 

FIGURA 28 A Identidade Visual do Museu ......................................................................... 59 

FIGURA 29 Primeiro modelo de camiseta do Museu ........................................................... 59 



12 

 

FIGURA 30 Processo de produção.......................................................................................... 60 

FIGURA 31 Acervo em comodato .......................................................................................... 61 

FIGURA 32 Sua Realeza Carnavalesca – Rei Momo Washington Souza .............................. 62 



13 

 

LISTA DE MAPA 

 

MAPA 01 Localização geográfica da Cidade de Goiás  .................................................... 46 

MAPA 02 Microrregiões Turísticas do Estado de Goiás ................................................... 46 

MAPA 03 Bairro Vila Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso (Localização da futura Sede 

do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza)  ........................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

LISTA DE QUADROS E FLUXOGRAMAS 

 

QUADRO 01 Perfil dos Entrevistados – Categoria A  ................................................................... 67 

QUADRO 02 Relatos – Categoria A ....................................................................................... 68 

QUADRO 03 IC/ECH/AC dos relatos – Categoria A  ............................................................ 69 

QUADRO 04 DSC da Pergunta 1 – Categoria A .................................................................... 72 

QUADRO 05 Perfil dos Entrevistados – Categoria B  ................................................................... 74 

QUADRO 06 Relatos – Categoria B ....................................................................................... 75 

QUADRO 07 IC/ECH/AC dos relatos – Categoria B  ............................................................ 76 

QUADRO 08 DSC da Pergunta 1 – Categoria B..................................................................... 77 

QUADRO 09 Perfil dos Entrevistados – Categoria C  ................................................................... 79 

QUADRO 10 Relatos – Categoria C ....................................................................................... 79 

QUADRO 11 IC/ECH/AC dos relatos – Categoria C  ............................................................ 80 

QUADRO 12 DSC da Pergunta 1 – Categoria C..................................................................... 81 

FLUXOGRAMA 01 DSC da Pergunta 1 – Categoria A ........................................................ 73 

FLUXOGRAMA 02 DSC da Pergunta 1 – Categoria B ......................................................... 78 

FLUXOGRAMA 03 DSC da Pergunta 1 – Categoria C ......................................................... 81 

 



15 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  ....................................................................................................................... 16 

1 “A MINHA ALEGRIA ATRAVESSOU O MAR E ANCOROU NA PASSARELA” ....... 21 

1.1 Carnaval: uma abordagem histórica e suas relações  ..................................................... 21 

1.2 A Educação no Carnaval  ............................................................................................... 29 

1.2.1 A figura do Rei Momo ........................................................................................... 30 

1.3 Patrimônio Cultural: definição e fatos marcantes  ......................................................... 34 

1.4 Turismo cultural e Carnaval: definição e abordagens  .................................................. 38 

1.5 Museologia e Carnaval: Abordagens e definições  ........................................................ 40 

 

2 “SE TODA HISTÓRIA TEM INÍCIO MEIO E FIM A NOSSA COMEÇOU ASSIM”  .... 45 

2.1 Cidade de Goiás histórico e localização  ....................................................................... 45 

2.2 O Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza  ................................ 48 

2.2.1 Ação educativa ....................................................................................................... 49 

2.2.2 Visibilidade do projeto ........................................................................................... 51 

2.2.3 Cerimônia de Lançamento da Pera Fundamental................................................... 54 

2.2.4 O museu e seu público ........................................................................................... 56 

2.2.5 A Identidade do museu........................................................................................... 58 

2.2.6 Justificativa do nome do museu ............................................................................. 61 

 

3 “GOIÁS DOS GRÃOS E DAS FLORES POEMAS E AMORES” ..................................... 65 

3.1 Método utilizado  ........................................................................................................... 65 

3.2 Desenvolvimento e resultados  ...................................................................................... 66 

3.2.1 Exposição de Lançamento do Museu do Carnaval de Goiás ................................. 67 

3.2.2 Exposição itinerante do Museu do Carnaval de Goiás  ......................................... 74 

3.2.3 Cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental do Museu ................................ 78 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  .................................................................................................. 83 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 88 

APÊNDICES ............................................................................................................................ 93 

ANEXOS  ................................................................................................................................. 98 



16 

 

NTRODUÇÃO 

  

A preservação da memória está intrinsicamente ligada à preservação da história. Nesse 

contexto em que a memória emerge como princípio fundante das sociedades, os documentos e 

fatos são os principais meios a partir dos quais (re)constrói-se o passado, utilizando do 

presente para expor os fatos e mesmo direcionar ações culturais. Da Matta (1983, p. 22) 

afirma que a sociologia tem encontrado em seu caminho sociedades sem o registro histórico 

de seus principais eventos.  

No que tange ao julgamento por carnaval deparamos com variadas formas de 

expressão popular deste festejo onde historiadores e cientistas sociais que se têm voltado para 

o estudo da festa concebem o carnaval como a mais importante delas. Seja festa medieval 

contemplando o calendário religioso, os próprios bailes de salão, também conhecidos como 

bailes de máscara, blocos ou trios, micaretas e mesmo os desfiles de escola de samba e sua 

relação com o indivíduo carnavalesco do qual será o enfoque nesta pesquisa para a 

consolidação do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza.  

A justificativa da escolha do tema é de foro íntimo, devido à ligação familiar do 

pesquisador com o momento histórico em que o Estado de Goiás foi homenageado na 

passarela do samba do Sambódromo Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro no ano de 2001, 

pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Caprichosos de Pilares com o enredo: “Goiás um 

sonho de amor no coração do Brasil”. Bem como, sua estada na corte do carnaval da antiga 

capital goiana. Fato este, que deu origem as ideias de criação do museu. Já no que se refere ao 

título: “Ó ABRE ALAS QUE EU QUERO PASSAR”1: torna se um pedido de licença à 

museologia vanguardista para a apresentação da concepção do Museu do Carnaval de Goiás 

que de modo despojado vem ocupando seu espaço no campo museológico e agregado com 

outras áreas como o turismo, educação e saúde. 

 Com raízes na Velha Goiás, sua admiração pela cidade, pela cultura e pelo carnaval, 

com enfoque em escola de samba, cresceu conforme o pesquisador foi apurando seus 

conhecimentos técnicos em turismo durante sua primeira formação, atuação profissional e 

docência. O interesse pelo tema foi despertado a partir do momento em que o pesquisador 

                                                 
1
 Título da marchinha de carnaval “Ó abre alas que eu quero passar”. Autora: Francisca Gonzaga (Chiquinha 

Gonzaga). Criada durante ensaio do cordão Rosa de Ouro no Andaraí, bairro na Zona Norte do Rio de Janeiro.  

Fevereiro de 1989. Disponível in:< http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/partituras/o-abre-alas_canto-e-

piano.pdf>. Acessado em: 01/12/15. 
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percebeu a importância e o descaso para com a cultura folclórica carnavalesca dentro da 

história da Cidade de Goiás, que compõe, com significativa parcela, a identidade regional, 

estadual, nacional e internacional. 

Neste trabalho será focalizado alguns dos autores que, de certa forma, constituíram em 

matrizes para a maioria das análises que se desenvolveram, posteriormente, sobre essa festa e 

mesmo outros da museologia, do Patrimônio Cultural, do turismo e da educação. Da Matta 

(1983), Fonceca (1997), Gonçalves (1988), Carneiro (2007), Pelegrini (2006), Choay (2001), 

Cunha (2001), Fonseca (1997), Cunha (2001),  Barreto (2001), Barbosa (2002), Albin (2003), 

Freire (2003), Lefevre & Lefevre (2003), Pereira (2004), Costa (2005), Ferreira (2005), 

Gomes (2010), Bruno (2008), Cânio (2013), Dannemann (2013), Souza (2014) Boita (2015), 

Brasil (2015), Nogueira (2015) e outros. 

O objetivo geral desta pesquisa é apontar o posicionamento e expectativas dos 

visitantes em relação à criação do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington 

Souza. 

Os objetivos específicos são:  

✓ Investigar as definições e a relação do carnaval com a educação, patrimônio, 

museologia e turismo cultural na Cidade de Goiás. 

✓ Inventariar as ações desenvolvidas pelo Museu do Carnaval de Goiás – Rei 

Momo Washington Souza. 

✓  Apresentar o posicionamento da comunidade acerca do projeto e das ações 

desenvolvidas pelo museu e mostrar sua importância e para o carnaval, cultura, 

educação, saúde, comunidade e outros campos de atuação.  

  

A pesquisa foi realizada durante as exposições e ações do Museu do Carnaval de 

Goiás – Rei Momo Washington Souza, que foram desenvolvidas tanto na Cidade de Goiás, 

como em Goiânia, ao longo do ano de 2015.  

A pergunta que direciona os estudos da pesquisa é: Qual a opinião e expectativas dos 

visitantes em relação à criação do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington 

Souza? 
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Foram adotados os tipos de pesquisa descritiva e explicativa, visando explanar o 

objeto e identificar os fatores que definem a situação do mesmo, em relação ao feedback 

deixado pelos visitantes nas ações desenvolvias. 

O método, para Cervo, Bervian e Silva (2007), indica que a ordem deve se impor aos 

diferentes processos necessários para atingir o resultado desejado. Com “o intuito de recolher 

informações e conhecimentos prévios, acerca de uma hipótese que se quer experimentar” 

(Cervo, et al., 2007, p.61), foi realizada a pesquisa bibliográfica com base em material sobre o 

tema, e o objeto abordado, documentos, livros e artigos científicos. Assim como, os relatos 

das ações desenvolvias pelo Museu. 

 Como estratégia de busca, a técnica utilizada para coleta de dados foi a pesquisa 

bibliográfica e a entrevista semiestruturada que, para Triviños (1987, p. 146) tem como 

particularidade questionamentos básicos que são sustentados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa.  

Segundo Cervo, et al. (2007), para tornar possível a coleta de dados, é necessário que 

se determine a população a ser estudada. Os atores do objeto estudado são as ações 

desenvolvias pelo Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza, tanto na 

cidade de Goiás como na cidade de Goiânia. Foram entrevistados na pesquisa A: 23 pessoas, 

na pesquisa B: 06 e 03 na pesquisa C. Totalizando 32 entrevistados.   

 O inventariar das características do objeto de estudo, e a utilização do método DSC – 

Discurso do Sujeito Coletivo foi importante para compreender que os elementos 

característicos são dinâmicos e interdependentes. Tal metodologia, consiste em analisar 

material escrito e filmagens, extraindo dos depoimentos as ideias centrais e correspondentes 

expressões chaves, operadoras do método. Com essas ideias centrais e expressões chaves, é 

proposto discursos sínteses que são chamados de DSC, caracterizando o discurso como uma 

expressão singular dos entrevistados (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2003).  

O primeiro capítulo refere-se à fundamentação teórica utilizada como base científica 

da pesquisa. O enfoque traz assuntos relacionados à historicidade do carnaval, o personagem 

ou a figura do rei momo, o carnaval na Cidade de Goiás – Patrimônio Cultural da 

Humanidade, a relação da escola de samba com a educação, do carnaval com o turismo, 

patrimônio cultural e museologia, através das obras dos autores citados e outras fontes de 

pesquisa.   
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Ainda neste capítulo, é abordado tópicos como: as fases do carnaval e suas nuances, 

fatos históricos, as mudanças ocorridas desde a chegada da corte portuguesa no Brasil, o 

início dos festejos carnavalescos e o surgimento das escolas de samba.   

O segundo capítulo apresenta a cronologia histórica do carnaval na Cidade de Goiás, 

fatos relevantes, o surgimento das escolas de samba em Goiás e a idealização e concepção do 

Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. Da mesma maneira, é 

explicitado as ações desenvolvidas pelo museu ao longo do ano de 2015; desde o lançamento 

do projeto à exposição comemorativa de um ano de atividade.  

Após analisar o objeto de estudo, no capítulo três é abordado a visão da comunidade 

vilaboense, goianiense, goiana e turistas. A técnica utilizada é a Análise do Discurso do 

Sujeito Coletivo, a partir dos relatos deixados em duas exposições e na Cerimônia de 

lançamento da Pedra Fundamental do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington 

Souza. Tal metodologia possibilita identificar o posicionamento dos visitantes e participantes 

pela escrita e oralidade; definindo, assim, a percepção dos visitantes com relação ao museu.  

Vale ressaltar que a utilização de fragmentos de letras de marchinhas de carnaval e 

samba de enredo no início dos capítulos remete à estrutura de escola de samba, a qual possui 

um enredo ‘tema’ que é desenvolvido no sambódromo. Neste caso, discorrido no início de 

cada tópico para dar alusão a este fato. Assim como, um primeiro parágrafo que aponta um 

breve histórico do contexto abordado que remete ao release entregue ao corpo de júri. 

Finalizando, também são apontadas as considerações, com destaque à visão do 

pesquisador perante os resultados das entrevistas. A percepção do público visitante também é 

explicitada pelo pesquisador que também se torna elemento da pesquisa. Assim, o 

pesquisador possui visão intrínseca, in loco, de bastidores das escolas de samba, da 

organização do carnaval, da idealização do museu. Igualmente, há conhecimento de causa dos 

temas abordados pelo autor.  
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No século IV d.C., o Cristianismo passou a ser a religião oficial do Império 

Romano, sendo combatidas várias tradições pagãs, dentre elas o carnaval. 

Porém, várias pessoas não se converteram imediatamente, mantendo 

determinadas práticas condenadas pelos cristãos.  

Diante da recusa de cristãos e não-cristãos em abolir o carnaval, a Igreja 

Católica foi obrigada a permitir sua comemoração em 590 d.C, não sem 

antes cristianizá-lo. Uma das modificações mais significativas foi a abolição 

dos “atos pecaminosos”, fato que causou espanto no povo, pois fugia das 

origens da festa. Ou seja, a Igreja procurou inserir o Carnaval dentro de um 

contexto religioso.  

O carnaval, em latim carnis valles, que significa “os prazeres da carne”, foi 

colocado dias antes da Quarta-Feira de cinzas, funcionando como uma 

“válvula de escape” ante as exigências impostas pelo período da Quaresma.  

A Quaresma corresponde aos quarenta dias que antecedem a Ressurreição 

de Cristo. Este período era marcado por privações, penitências, abstinência 

sexual e de carne. Para compensar este tempo de suplício, diversas 

festividades pagãs, como o Carnaval, foram colocadas nos três dias 

anteriores ao início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas. 

 

(“A Festa dos Loucos”, RILDO BENTO DE SOUZA) 
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1 “A MINHA ALEGRIA ATRAVESSOU O MAR E ANCOROU NA PASSARELA”2  

O presente capítulo trata de apresentar definições e a relação do carnaval com a 

educação, patrimônio, museologia e turismo cultural na Cidade de Goiás. Desse modo, 

apresentará a figura do rei momo e fatos marcantes na história do carnaval e do turismo.  

 

1.1 Carnaval uma abordagem histórica e suas relações 

    Vários historiadores têm se detido ao estudo do carnaval. De início, o considerou uma 

festa de origem pagã. Chegando a definir o carnaval como filho dileto do cristianismo, e, 

assim, demonstra estar intimamente ligado à ideia de quaresma. Esclarece ainda:  

Que nele permaneçam incluídas muitas das festas de origem pagã; também 

concorda que o carnaval se caracteriza pelo relevo dos “valores pagãos da 

vida”, em contraste com o período de exaltação do sofrimento e do luto, 

“valores cristãos” da quaresma (SOIHET, 1998, p. 2).  

Para Soihet, (1998, p. 2) “Baroja realiza exaustiva pesquisa etimológica, buscando 

termos espanhóis que se identificam com o carnaval e que se opõem ao período de privação 

da quaresma”. 

Os mais antigos, correspondem a: carnal, carnestolendas e antruejo. Carnal 

é apresentado como “época do ano durante a qual se come carne, em 

oposição à quaresma”. Mais popular era a forma carnestolendas que 

prevaleceu até há pouco no castelhano, tendo aparecido nas crônicas 

medievais. Corresponde ao período em que as carnes deviam ser afastadas, 

referindo-se a uma fase preliminar, anterior aos jejuns (SOIHET, 1998, p. 2). 

Do mesmo modo apresenta sentido similar a uma denominação clássica do carnaval 

espanhol: “antruejo, variação do latim introitus e companheira do português entrudo. Enfim, 

carnestolendas, antruejo, correspondem ao carnaval, empregadas como seus sinônimos, 

antecedendo às privações da quaresma” Soihet, (1998, p. 2). 

No Brasil, é perceptível a presença marcante do antropólogo Roberto da Mata na área 

acadêmica no que tange ao carnaval e a malandragem. ‘Carnavais, malandros e heróis - Para 

                                                 
2
Trecho do samba enredo “É hoje”. Autores: Didi/ Mestrinho. Grêmio Recreativo Escola de Samba União da 

Ilha do Governador (RJ). 3ª Escola de 21/02/82, Domingo. Av. Marquês de Sapucaí - Rio de Janeiro, 2001 5ª 

colocada no Grupo A (AESCRJ) com 180 pontos. Disponível in:<http://www.galeriadosamba.com.br/ carnavais/ 

uniao-da-ilha-do-governador/1982/25/>. Acessado em: 01/12/15. 
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uma sociologia do dilema brasileiro’. Nela, procura discutir as peculiaridades e aponta a 

sociedade brasileira como diferente e única.  

Por outro lado, na análise acerca do carnaval, é mencionada a criatividade social nele 

exercitada. Assim como, a respeito da celebração, nesta festa, de coisas difusas e abrangentes 

como o sexo, o prazer, a alegria, o luxo, o canto, a dança e a brincadeira. A partir da pesquisa 

de Tosta (2010), o carnaval no Brasil teve início com a chegada da Família Real Portuguesa 

(Figura 01).  

 
Figura 01: S. M. El Rei D. João VI de Portugal e toda a Família Real, embarcando para o Brazil, no cáes de 

Belem, em 27 de novembro de 1807 [Iconográfico].  
Fonte: Gravura. Fontes, Constantino de, sec. XIX. Acervo da Biblioteca Nacional Digital Brasil. Disponível in: 

< http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon554830.jpg>. Acesso em: 01/01/16. 

Alguns termos e elementos se tornaram referência do carnaval. Um deles é o 

‘Cucumbi’. Neste aspecto os ‘Cucumbis’ (Figura 02), relacionavam-se com o período social e 

cultural da Corte no Rio de Janeiro no período da década de 1880. Período este, marcado pela 

ebulição social conforme dados históricos. De acordo com Brasil (2014), tal denominação se 

dá à grupo carnavalesco carioca com nome exótico. 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_iconografia/icon554830.jpg
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Figura 2: Cucumbi fotografado por Christiano Jr.na Rua da Quitanda em 1868.  
Fonte: Escravos Brasileiros no Séc. XIX: a fotografia de Christiano Jr. São Paulo: Ex-Libris,1988. Prancha 73. 

Copyright Serviço do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. Disponível in: <http://www.scielo.br/scielo. 

php?pid=S0002-05912014000100009&script=sci_arttext>. Acesso em: 01/10/15. 

Já a denominação ‘entrudo’ (Figura 03), caracteriza as brincadeiras trazidas pelos 

portugueses. Aqui no Brasil as pessoas jogavam ovos podres, urina, feijão, farinha e coisas 

ruins sobre os circundantes, por isso foi proibido. De acordo com as publicações de Buarque 

de Holanda é notado quatro definições do tipo Período que compreende os três dias que 

precedem a Quaresma, um conjunto de brincadeiras e festejos que ocorrem nesses dias, bem 

como, pessoa vestida ridiculamente a caracterizar indivíduo obeso. 



24 

 

 
Figura 03: Entrudo na Rua do Ouvidor – Angelo Agostini (1884). 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional. Disponível in: < http://www.revistadehistoria.com.br/secao/artigos 

revista/carnaval-por-liberdade>. Acesso em: 01/01/16. 

Já os elementos máscaras (Figura 04), e fantasias surgem no Brasil na metade do 

século XIX. É notado a emergência de um carnaval à francesa para “projetar a cidade 

internacionalmente” (FERREIRA, 2005, p.270), os ‘Bailes de Máscaras’ tiveram início no 

Rio de Janeiro. Há informes que em 1840, no Hotel Itália, ocorreu o primeiro baile de 

máscaras. E foram feitos outros bailes em teatros e clubes.   

 
Figura 04: Mascara/Fantasia 
Fonte: Escola Renascer de Jacarepaguá. Disponível in: < br-rio-de-janeiro-carnaval-2012-renascer-de-

jacarepagua-flickr-10>. Acesso em: 01/11/15. 

No que tange ao ‘carnaval de rua’, no contexto histórico, este era feito pelas pessoas 

de menor poder econômico e social. Já os cortejos carnavalescos das ‘sociedades’, clubes e 

agremiações, foram ideias do escritor José Alencar. A partir da leitura da obra de Cunha 
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(2001), estes desfilavam com carros alegóricos (Figura 05), e tinham como foco a sátira ao 

governo.   

 
Figura 05: Carro Alegórico: Fenianos – 1913. 
Fonte: Rio de Janeiro Aqui. Disponível in: <http://www.riodejaneiroaqui.com/carnaval/carnaval-grandes-

sociedades.html>. Acesso em: 01/01/16. 

Ainda com base na leitura e interpretação de Cunha (2001), a primeira sociedade 

denominada: ‘Congresso das Sumidades Carnavalescas’, surgiu em 1855 da qual José Alencar 

foi um dos fundadores. No que corresponde os desfiles das grandes sociedades, estes eram 

muito apreciados pelo público, tornando-se o fascínio da época porque mostravam luxo e 

capricho, mas hoje estão esquecidas. Com a extinção destas grandes sociedades, os carros-

alegóricos passaram a fazer parte das escolas de samba.  

Em 1855 surgem os cordões. Eles desfilavam com estandartes, instrumentos de 

percussão, negros, mulatos e pessoas simples. O mestre tomava frente com apito e estandarte, 

e, logo a trás, vinham os músicos. Estes cordões tiveram influência das religiões africanas. 

Depois foram transformados em escolas de samba. As músicas tocadas eram as marchinhas 

portuguesas e as tradicionais: ‘polca’, ‘valsa’, ‘tango’, ‘charleston’ e ‘maxixe’. Vale ressaltar 

que estas eram só tocadas.   

Apenas em 1899 foi feita a primeira marchinha especificamente para carnaval no 

Brasil. ‘Ó Abre Alas’, da maestrina Chiquinha Gonzaga, para o Cordão Rosa de Ouro. Em 

1920 é que as marchinhas passaram a ser cantadas nos bailes.   
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Com relação aos ‘blocos’, e seguindo a leitura sobre Cunha (2001) estes surgem dos 

cordões em meados do século XIX. O primeiro que se conhece é o ‘Zé Pereira’, tocando um 

bumbo e atraindo foliões.   

Os ‘Ranchos’ foram originados na igreja, como o Rancho Flor do Abacate (Figura 06), 

e são compostos de pastores e pastoras representando a procissão que vai a Belém. No texto 

de Cunha (2001) é notado que o primeiro rancho a desfilar foi o ‘Dois de Ouros’, em 1873. 

 
Figura 06: Rancho Flor de Abacate – 1931. 
Fonte: Revista Careta, Rio de Janeiro. Edição fevereiro de 1931. Disponível in:<http://www.riodejaneiroaqui. 

com/carnaval/carnaval-grandes-sociedades.html>. Acesso em: 01/01/16. 
 

O ‘Corso’ teve início no século XX, e foi uma das mudanças importantes para o 

carnaval carioca. Eram caminhões e carros abertos desfilando com foliões no centro da 

cidade, acompanhados por pedestres e fazendo guerra de confete e serpentina. Há informes 

históricos que o primeiro a desfilar no Rio, foi em 1908. Logo, surge o ‘concurso de baile’. 

Desse modo, os concursos de fantasias de luxo e originalidade no Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro, começaram em 1937 (Figura 07). Fizeram sucesso por muitos anos. Houve 

também no Hotel Glória e mais tarde em diversos locais do Brasil. 

Pode se notar que no carnaval aparece a figura de Clovis Bornay que:  
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Desde a década de 1920 descobriu no carnaval sua grande paixão e é em 

1937 que começa a sua carreira no carnaval quando conseguiu convencer o 

diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro a instituir bailes de carnaval 

de gala em concurso de fantasias, inspirado nos bailes de Veneza (SOUZA et 

al., 2015, p. 08).  

 
Figura 07: Baile de Gala no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Fonte: Rio de Janeiro Aqui. Disponível in: <http://www.riodejaneiroaqui.com/carnaval/carnaval-grandes-

sociedades.html>. Acesso em: 01/01/16. 

Então começa a surgir os Grêmios Recreativos Escola de Samba, que se expande para 

outros lugares do país com outras pré-denominações. 

Com o surgimento das escolas de samba, é incorporando os carros alegóricos do 

passado. E, a partir dos anos 1960, é introduzido os sambas enredos no lugar das marchinhas 

carnavalescas, encantando a todos que comparecem aos desfiles de escola de samba carioca. 

Desta época em diante, as escolas de samba passaram a destacar, durante o desfile, fantasias 

de luxo vestidas por pessoas conhecidas do povo. 

Cada escola encena um enredo. Os carros alegóricos são cada vez mais altos. As 

fantasias e a música são quesitos importantes. A ousadia, a originalidade, a criatividade e a 

surpresa fazem a diferença (Figura 08). 
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Figura 08: Escola de samba.   
Fonte: G.R.E.S. Caprichosos de Pilares RJ. 2001.  in: < https://www.google.com.br/search?q=caprichosos +de+ 

pilares+2001&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjX4tWKjaPKAhVJfZAKHTlwAWwQ_AUICSg

D&biw=1137&bih=554&dpr=0.9#imgrc=LJoYT7tSZYDrBM%3A>. Acesso em: 02/01/16. 

No Estado de Goiás onde se tem datado a primeira escola de samba no ano de 1973, a 

Associação atlética União Goiana na Cidade de Goiás (Figura 9). A mesma surge a partir da 

introdução do futebol (Figura 09), conforme reza a sua denominação.  

 
Figura 09: Imagem do Painel representativo da Escola de Samba Associação Atlética União Goiana. 
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza 
 

 Da seguinte maneira o carnaval vai criando sua identidade no Brasil. Cada local passa a 

ter sua forma de comemorar e, contudo, este sofre as modificações em sua prática. 

https://www.google.com.br/search
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Essa forma de brincar o carnaval, originária da tradição portuguesa e 

introduzida no Brasil desde os tempos coloniais, que se diferenciava de 

outras formas europeia, como, por exemplo, a de Veneza, com o tempo foi 

sendo considerada não muito civilizada, e sofria restrições. Os bailes de 

salão, com fantasias e máscaras (especialmente fundamentados na tradição 

veneziana) e os préstitos passaram a representar mudanças na forma de 

comemorar e mais de acordo com os novos padrões considerados civilizados 

27. Contudo, as práticas descritas não foram de todo eliminadas, convivendo 

durante longo tempo com as novas. Abordamos esse momento constituidor 

de novas formas de comemorar e seus significados (SOUZA, p. 347). 

 E com tais mudanças e alterações na pratica do referido festejo é de se notar a relação 

que este passa a ter com outros campos. Fato este que o consolida ainda mais e o torna 

referência identitária do Brasil no aspecto comemorativo e festivo. 

 

1.2 A Educação no Carnaval 

No que se refere à escola de samba versus educação, que também perpassa pelo fator 

social, Da Matta (1983, p.100), afirma que “as escolas, então, focalizam mesmo o seguimento 

e a classe social, mas promovem [...] uma sistemática integração dessas classes no seu desfile 

altamente complexo”. Haja vista que a escola de samba,  

[...] sugere nas funções de “ensinar” o samba, a dança, o sexo, e a alegria. 

Desse modo, é justamente quando a sociedade brasileira se abre para as 

“brincadeiras”, para as ligações que são possíveis somente durante o 

Carnaval, que surge o fenômeno do agrupamento de pessoas que cantam, 

dançam, e vestem-se de modo estruturado, com o dinamismo e o movimento 

apropriados à festividade (DA MATTA 1983, p.100). 

 Para tanto é de se saber que:  

[...] o nome “escola”, designando associação formada por pessoas destituídas 

no mundo quotidiano, coloca mais um paradoxo do mundo carnavalesco. 

Pois, trata-se de um nome fixado pelo tempo para grupos sabiamente 

ignorantes, sistematicamente perseguidos pela polícia e residentes nas 

favelas o Rio de Janeiro. Eles que no mundo diário, vivem aprendendo 

nossas regras e ocupam nossas cozinhas e oficinas, surgem agora como 

professores, ensinando o prazer de viver atualizado no canto, na dança e no 

samba. Revelam, por trás de um surpreendente poder de arregimentação e 

ordem, uma fantástica vitalidade de amor à vida. Tudo isso que se traduz por 

generosidade e que é típico daquelas camadas sistematicamente exploradas. 

Afirmo, portanto, que o nome escola de samba, tem entre outros, um 

significado altamente compensatório (DA MATTA 1983, p. 99-100). 
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No entanto, a escola de samba mostra em seu desfile fatos históricos de rico conteúdo 

para a educação. Dessa maneira, a escola de samba se define estruturalmente na avenida: 

[...] alas de evolução (isto é, dançarinos que fazem movimento, em conjunto 

e de modo sincronizado), ala de passistas (que realiza a coreografia do 

samba), destaque (pessoas isoladas, ricamente vestidas, geralmente mulheres 

e homossexuais), figuras de enredo, carros alegóricos (construções 

relativamente grandes, representando objetos ligados ao enredo) e, 

finalmente, porta-bandeira e mestre-sala (figuras obrigatórias que levam a 

bandeira da escola e executam passos altamente elaborados; ambos se 

vestem como figuras da corte de Luiz XIV) (DA MATTA 1983, p. 101). 

Assim, as unidades dramáticas a partir dos elementos mencionados são formadas. Os 

quais tornaram quesito obrigatório e contam ponto no desfile, assim, é julgado por um corpo 

de júri. 

Dentro do contexto carnavalesco, além dos elementos ou postos dentro da estrutura da 

escola de samba há outro que é denominado ‘corte do carnaval’, composto pelo rei momo, 

rainha e princesa. A seguir ater-se-á somente a figura do Rei Mono.  

 

1.2.1 A figura do Rei Momo 

 

Durante o reinado de momo, Roberto da Matta (1983. p. 42) aponta que grande parte 

da população se volta para vivenciar o fenômeno “tempo do carnaval”. O carnaval era 

concebido como algo que era vivenciado por todos os sujeitos, em lugares diferentes, da mesma 

forma.   

Fruto de um processo que tem seus primórdios ainda na segunda metade do 

século XIX, essa imagem homogênea do carnaval se sobrepôs a uma série de 

outras representações e experiências vivenciadas por aqueles que pulavam 

nas estreitas ruas do Rio de Janeiro. A heterogeneidade dos foliões que 

saudavam o deus Momo, marcava a própria presença de folias diversas: se 

todos brincavam a mesma festa, certamente construíam para ela significados 

radicalmente diferentes (PEREIRA; 2004; 28-29).   

No Brasil, por muito tempo os historiadores consideraram o carnaval um tema menor 

no que tange a alta sociedade, sendo este destinado aos interessados em curiosidades. E, 

conforme Cunha (2001), pode-se dispensar o esforço da reflexão, por ser um símbolo quase 

indiscutível no aspecto de identidade cultural brasileira. Assim, 
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Enfileiradas na trilha ascendente do progresso, as formas do carnaval 

perderam muito de sua historicidade, cristalizando uma memória calcada na 

suposição de que tal história se desenvolveu em etapas sucessivas, em que o 

Entrudo teria sido substituído pelas Grandes Sociedades, que depois deram 

seu lugar aos bárbaros Cordões e aos populares Ranchos, dos quais se 

originaram na década de 1930, as definitivas Escolas de Samba, expressões 

da alma ou da identidade brasileira lentamente sedimentadas nas décadas 

que se seguiram a Abolição e a República (CUNHA 2001, 309-310). 

Os movimentos de discussão da formação de uma identidade peculiar, cuja força fora 

agregada a partir da Primeira Guerra e da Semana de Arte Moderna em uma tentativa de 

firmar o Brasil enquanto nação, fez com que alguns intelectuais brasileiros se apropriassem 

das manifestações populares. Nesse sentido, emergem figuras, cuja atuação é inconteste, 

sobretudo, em se tratando da transformação do mestiço, do status que de fator causal de 

degenerescência, ao status de ícone da representatividade de uma cultura nascente.  

Tal figura ou personagem carnavalesco tem sua origem na mitologia grega. A figura 

de Momo, no Brasil, surge em 1933 a partir de um cronista esportivo do jornal ‘A Noite’ que 

desenvolveu um boneco produzido de papelão (Figura 10). E, sendo esta figura o personagem 

indicado à comandante da folia, notado a partir da leitura de Dannemann, (2013).  

 
Figura 10: Primeira representação de rei momo no Brasil. 
Fonte: EFEKADE, 2013. Disponível in:< http://www.efecade.com.br/rei-momo-o-dono-do-carnaval/>. Acesso 

em: 02/01/16. 

No Brasil era escolhido um indivíduo obeso, sendo o concurso para a escolha do rei 

Momo um verdadeiro “espetáculo popular” (DANNEMANN, 2013), sendo eleito aquele que 
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mais comesse o banquete servido. Após certo período em virtude de óbitos decorrentes este 

quesito é substituído por simpatia, fantasia, samba e animação.   

Em Goiás, o carnaval se origina na antiga capital. Há registros a partir do acervo 

fotográfico de Goiandira do Couto que o rei momo não era ‘gordo’ termo usado no período e 

citado por Goiandira e eram os próprios brincantes que se denominavam.  

A partir do vídeo ‘O Carnaval na Cidade de Goiás’ figurado na exposição do Museu 

do carnaval há relatos que na quinta-feira de carnaval o cortejo do rei momo (Figura 11) 

descia o Largo do Chafariz. E desfilava até a praça do jardim também conhecida como praça 

do coreto.  

A partir dos relatos de Goiandira do couto a corte era composta pelo rei momo, pelo 

bobo da corte e um relator. Desfilavam na época em carro de tração animal e ao chegar na 

praça sobiam até a sacada do edifício onde funcionava a rádio local e de fronte para a praça 

era feita a cerimônia de abertura do carnaval. Tal ato era realizado de modo sátiro e com 

muita animação e com a presença de muita gente que acompanhava o cortejo.  

Neste período a escolha da rainha era feito nos bailes de salão e era anunciada a eleita 

no ultimo dia de festa.  

 
Figura 11: Cortejo do rei momo na antiga capital de Goiás. 
Fonte: Acervo fotográfico de Goiandira Ayres do Couto. 

Porém, por vários anos na Cidade de Goiás teve um único rei momo na corte por 

relacionarem o posto com a obesidade. O rei momo neste período era por escolha da gestão 
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municipal. Depois passou a ser concurso e também organizado por pessoas de fora da gestão 

municipal. 

Em 2001, houve o concurso onde disputaram dezesseis inscritos, desde jovens a 

adultos ‘magros’ e ‘obesos’, onde foi eleito o Rei Momo Washington Souza (Figura 11), que 

prevaleceu na corte por três anos na corte carnavalesca da cidade. No ano de 2003, este não 

participou do concurso, então a organização coroou o único candidato. Fantasia, simpatia e 

samba no pé fazem parte dos quesitos de escolha. 

Este sempre inovou em suas fantasias. Abordando temas históricos e sempre 

preocupado com a história e a memória. Sendo este o marco de sua estada na corte do 

carnaval da antiga capital.  

Outro fato importante é o marco histórico em que naquele ano de 2001 o Estado de 

Goiás foi homenageado na passarela do samba do Sambódromo Marquês de Sapucaí no Rio 

de Janeiro. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Caprichosos de Pilares teve como enredo: 

‘Goiás um sonho de amor no coração do Brasil’. E no mesmo ano a Cidade de Goiás recebeu 

o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e neste ato o mesmo foi convidado para sambar 

em praça pública ao som da histórica Escola de Samba Associação Atlética União Goiana. 

 
Figura 12: Rei Momo Washington Souza – Cidade de Goiás – Go (2001). 
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 
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 O samba, antes considerado “coisa de negro”, assumiria o status de símbolo maior da 

brasilidade, e foi o elemento principal de articulação da identidade nacional. Albin (2003, p. 

125) define que: “hoje – o samba começa a ganhar a feição urbana”. 

Todavia, o personagem rei momo, ora já referenciado como mito, perpassa pelo 

contexto patrimonial. Fato o qual a figura do Rei Momo Washington Souza enfatizou em 

virtude do título que a Cidade de Goiás recebia no primeiro ano de sua estada na corte.  

 

1.3 Patrimônio cultural: definição e fatos marcantes 

 

A palavra patrimônio vem do latim e significa, que se define herança paterna; bens de 

família. Pode ser referenciado como herança transmitida, ou propriedade herdada.  

De acordo com a leitura de Santos (2006), no sentido antropológico, cultura, é uma 

rede que engloba crenças, costumes, línguas, moral, leis, valores e aspectos que dão sentido 

ao mundo e o organiza socialmente. 

São compreendidos como patrimônio cultural os elementos marcantes da memória 

social de uma nação ou povo. Entre eles estão o meio ambiente, saberes, tradições e produtos 

resultantes do modo de sobrevivência dos indivíduos na sociedade, ou seja, como afirma 

Pelegrini (2006, p.118), “maneiras de o ser humano existir, pensar e se expressar, vem como 

as manifestações simbólicas dos seus saberes, práticas artísticas e cerimoniais, sistema de 

valores e tradição”. 

Para Gonçalves (1988, p.266), “os chamados patrimônios culturais podem ser 

interpretados como coleções de objetos móveis e imóveis, através dos quais é definida a 

identidade de pessoas e de coletividades como a nação, o grupo étnico etc.”. 

O conceito de preservação do Patrimônio Cultural veio da preocupação de registrar e 

conservar a identidade e memória da humanidade, dentre muitas particularidades de sociedade 

distintas por espaço e tempo. Carneiro (2007, p.34), salienta que os primeiros movimentos de 

proteção legal ao Patrimônio Cultural como monumento histórico surgiram no Renascimento. 

Neste período, os edifícios começam a ser conservados com a justificativa de serem obras de 

arte ou testemunhos históricos. E de acordo com Françoise Choay surge o conceito de 
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monumento histórico e os instrumentos de preservação com o objetivo de construir a 

identidade nacional. Assim, para Choay, o patrimônio protegido deveria “servir à memória 

das gerações futuras (...), afirmar grandes desígnios públicos, promover estilos, falar à 

sensibilidade estética” (2001, p19). A ideia de monumento é muito próxima a de documento, 

pois necessita de validação, e os bens culturais, dessa forma, eram utilizados como fonte de 

instrução para a sociedade. Assim, observa-se que: 

O amor à arte e ao saber histórico não foi suficiente para implantar, de forma 

sistemática e definitiva, a prática de preservação. Foi preciso que surgissem 

ameaças concretas de perda dos monumentos, já então valorizados como 

expressões históricas e artísticas – o vandalismo da Reforma e o da 

Revolução Francesa – e uma mística leiga vinculada a um interesse político 

definido – oculto a nação para que a preservação dos monumentos se 

tornasse um tema de interesse público (FONSECA 1997, p.57). 

 Segundo o IPHAN, o Patrimônio Cultural:  

É transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas 

comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a 

natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 

continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e 

à criatividade humana. É apropriado por indivíduos e grupos sociais como 

importantes elementos de sua identidade (IPHAN 2015). 

 Com a criação da ONU – Organização das Nações Unidas, em 1945 e da UNESCO – 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, um ano depois, a 

valorização do patrimônio cultural e natural chegou a uma escala internacional. A partir de 

Zanirato (2010), a conservação dos bens pela comunidade internacional passou a ser 

defendida, como um modo de beneficiar a compreensão e a aproximação dos povos da Terra. 

 Em 1972, na Convenção do Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade, o conceito 

patrimônio da humanidade foi empregado. Proclamado pela UNESCO, trata-se de um acordo 

internacional que dispõe sobre a proteção de bens considerados colossais para o conjunto da 

humanidade, um legado a ser conservado e repassado. No aspecto da conservação, esse 

patrimônio compreende: 

Os monumentos – Obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura 

monumentais, elementos de estrutura de caráter arqueológico, inscrições, 

grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência. Os conjuntos – Grupos de construções 

isoladas ou reunidos que, em virtude da sua arquitetura, unidade ou 

integração na paisagem, tem valor universal excepcional do ponto de vista 

da história, da arte ou da ciência. Os sítios – Obras do homem, ou obras 
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conjugadas do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os sítios 

arqueológicos, com um valor universal excepcional do ponto de vista 

histórico, estético, etnológico ou antropológico (UNESCO, 1972, p. 2). 

 Os países signatários da convenção devem indicar bens culturais e naturais a serem 

inscritos na lista do Patrimônio Mundial. Cada candidatura é avaliada por comissões técnicas 

e ser aprovada pelo comitê do Patrimônio Mundial, que se reúne anualmente, hoje com 

representantes de 21 países. O Brasil assinou convenção em 1977.  

Na Constituição de 1934, a proteção dos bens culturais e naturais foi definida como 

dever do Estado. Aprovou-se, também, a criação de um serviço de proteção aos monumentos 

e obras de arte, anexo ao Museu Histórico Nacional, restringindo-se, inicialmente, às cidades 

mineiras. No que se refere ao patrimônio, o poeta Mário de Andrade teve atuação especial. 

Segundo Lemos, 

somente em 1936 é que realmente ganhamos um projeto digno de elogios, de 

autoria do escritor paulista Mário de Andrade, homem cuja inteligência fora 

do normal levou-o à produção literária de alto nível. (...). O projeto de Mário 

de Andrade tornou-se lei somente em novembro de 1937 (...). No seu texto, 

definia Mario de Andrade: “Entende-se por Patrimônio Artístico Nacional 

todas as obras de arte pura ou de arte aplicada, popular ou erudita, nacional 

ou estrangeira, pertencentes aos poderes públicos, e a organismos sociais e a 

particulares nacionais, a particulares estrangeiros, residentes no Brasil 

(LEMOS, 2000, p.37-38). 

 No texto, havia também a apresentação de um inventário e classificação de bens que 

deveriam constar nos livros-tombo. As inscrições nos livros-tombo deveriam obedecer a oito 

categorias: “arte arqueológica; arte ameríndia; arte popular; arte histórica; arte erudita 

nacional; arte erudita estrangeira; artes aplicadas nacionais e artes aplicadas estrangeiras” 

(LEMOS, 2000, p 39). 

 Conforme indicado no site institucional do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, em 13 de janeiro de 1937, sob Lei nº 378, durante o governo de Getúlio 

Vargas, foi criado o SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual 

IPHAN. Tal instituto realiza trabalhos de identificação, proteção, documentação e divulgação 

do patrimônio cultural brasileiro e é ligado diretamente ao Ministério da Cultura. Em 30 de 

novembro de 1937 foi promulgado o Decreto-Lei nº 25, que organiza a proteção do 

patrimônio histórico e artístico nacional. 
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 Com essa mudança no modo de pensar a história nacional, o IPHAN preparou técnicos 

e foram realizados tombamentos, revitalizações e restaurações visando a estabilidade da 

maioria do acervo arquitetônico e urbanístico, acervo documental e etnográfico, obras de arte 

e bens móveis. Seguiram com a proteção de paisagens e áreas naturais e a salvaguarda de bens 

de natureza culturais: material e imaterial, como exemplo deste, manifestações folclóricas. 

Neste caso se faz alusão ao carnaval.  

 O Decreto-Lei nº 25 foi aprimorado, conforme o estudo do patrimônio. O artigo 216 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por exemplo, define patrimônio 

cultural a partir de elementos que expressam a identidade nacional, desde os materiais, 

expressões e saberes populares até os naturais. 

 Além destes, a Constituição de 1988 reconhece a existência de bens culturais materiais e 

imateriais e, estabelece métodos de preservação como registro, inventário e o tombamento. A 

partir do primeiro mandado do presidente Luís Inácio Lula da Silva, surge uma nova tentativa 

de institucionalizar o campo cultural no país. O ministro Gilberto Gil em seus discursos 

destacou ininterruptamente o papel ativo do Estado na formulação de políticas voltadas para a 

cultura.  

Assim, a discussão sobre o que é ou não é genuinamente brasileiro iniciou-se, 

inaugurada pelos modernistas, na década de 1920. Tal discussão foi além das obras 

arquitetônicas e das obras de arte eruditas, sem desconsiderá-las, incluindo “todas as 

manifestações culturais do homem brasileiro, não só seus artefatos, mas, também [...] a sua 

música, seus usos, costumes, assim como o seu ‘saber’, o seu ‘saber fazer’” (LEMOS, 2000, 

p.41).   

 A partir da leitura de Fonseca (1997), dentro de sua complexidade, o movimento 

modernista procurava, por um lado, experimentações estéticas, movimentos artísticos e 

culturais que aconteciam no exterior e, por outro lado, buscava uma possível identidade 

nacional, estabelecendo padrões identificados como cultura brasileira. 

Neste discurso, pode se dizer que os artefatos utilizados ou construídos para as escolas 

de samba no carnaval brasileiro bem como as marchinhas e sambas enredo e mesmo o saber 

fazer do carnavalesco compõe o patrimônio cultural do país. 
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1.4 Turismo cultural e Carnaval: definição e abordagens 

 

A literatura e o discurso político tratam, frequentemente, da relação entre o turismo e a 

cultura. Segundo Costa (2005, p. 279), existem duas posições opostas sobre esta relação. Para 

alguns, a ligação é óbvia devido à proximidade das duas áreas e se justificam expondo as 

vantagens que o trabalho correlacionado traz. Entretanto, e em sentido contrário, existem os 

que alegam que esta relação é problemática, justificando que as expectativas econômicas do 

turismo, vão contra as políticas para as áreas de cultura e dos patrimônios.  

Conforme Freire e Pereira (2003, p. 127), “o turismo cultural é compatível e 

comprometido com o fortalecimento da identidade, a preservação da memória e do patrimônio 

cultural em lugares de destinação turística”. Assim, o turismo se destaca como um 

instrumento importante para promover as relações sociais e estimular os fatores culturais de 

uma localidade. 

 A partir da obra de Barreto (2001), percebe-se que os primórdios do turismo surgiram 

na Idade Antiga, como exemplo as grandes civilizações clássicas como Grécia e Roma que 

viajavam com frequência, em busca de lazer, prazer, e comércio, com destinos como 

balneários de águas termais, mar, campo, templos e festividades.  

 De acordo com Barbosa (2002, p. 31-32), a prática de viajar para “conhecer a história e 

a cultura” tomou forma a partir do Grand Tour, na Inglaterra, durante a Idade Moderna. Filhos 

de nobres, burgueses e comerciantes viajavam em busca de contemplar os conhecimentos 

culturais. 

 A proposta inicial do ‘Grand Tour’ era educacional, viajando para lugares culturais e 

visitas históricas, a fim de observar costumes estrangeiros. Mas logo se reconfigurou a um 

estilo romântico, de observação da paisagem de maneira particular e apaixonada da beleza e 

do sublime. Daí a ideia do museu do carnaval não só como produto cultural, mas também, 

como veículo divulgador e de salvaguarda do produto chamado: Carnaval/Escola de Samba. 

 As viagens relacionadas a interação com elementos culturais, materiais ou imateriais, 

são segmentadas como Turismo Cultural. Compreende-se como atrativos do Turismo 

Cultural, segundo o Ministério do Turismo. 



39 

 

Para o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –, o turismo 

cultural é:  

aquela forma de turismo que tem por objetivo, entre outros fins, o 

conhecimento de monumentos e sítios histórico-artístico. Exerce um efeito 

realmente positivo sobre estes quanto contribui - para satisfazer seus 

próprios fins -  a sua manutenção e proteção. Esta forma de turismo justifica, 

de fato, os esforços que tal manutenção e proteção exigem da comunidade 

humana, devido aos benefícios socioculturais e econômicos que comporta 

para toda a população implicada (ICOMOS, 1976). 

No entanto, o turismo cultural tem atraído cada vez mais pessoas. Estas querem 

juntamente com o lazer, adquirir algum tipo de conhecimento e conviver com diferentes 

culturas em suas viagens. Para Souza (2014), os museus brasileiros, juntamente com o seu 

patrimônio histórico e cultural, formam um conjunto de atrativos que possibilita ao visitante 

conhecer melhor a história do local que está sendo visitado, bem como vivenciar experiência e 

ainda de desfrutar momentos de reflexão e observação, que servem para o crescimento 

cultural de seus visitantes. Por tanto:  

Museu é uma base institucional necessária não só para o desenvolvimento do 

turismo enquanto atrativo local, mas também como um espaço do saber. 

Tornando assim um canal de duas vias onde a comunidade reúne sua 

memória por meio de objetos sejam eles na sua mais ampla variedade 

(SOUZA, 2014, p. 03).  

Tal ação possibilita-lhes um conhecimento sobre seus costumes, história, estilos e 

outros gêneros. Do mesmo modo que tal interatividade visa criar mais interatividade e 

consequentemente atrair o público para o destino turístico.  

No que tange o Turismo x Carnaval, as Escolas de Sambas são, ainda, a grande atração 

da festa, incorporando os carros alegóricos do passado. As escolas de samba passam a ser a 

atração principal do carnaval (Figura13). Para Da Matta (1983, p.100), ao comparar as escolas 

com os blocos do passado nota se que as escolas estão “miscigenadas” de pessoas de fora de 

outros bairros e segmentos sociais, “que são para os turistas” e “fazem um show”. 
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Figura 13: Sambódromo Marques de Sapucaí. 
Fonte: Rádio Arquibancada. Rio de Janeiro. Disponível in:<http://www.radioarquibancada.com.br/site/tag/ 

carnaval-2016/ >. Acesso em: 02/01/16. 

Para não haver mais o ‘monta e desmonta’ das arquibancadas, o governador Leonel 

Brizola, em parceria com Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer, construiu a Passarela do Samba 

na cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Sambódromo. Logo foi instituída a 

venda de ingressos. Fatos que para o turismo tornou favorável e atrativo. Atraindo milhares de 

pessoas do Brasil e do exterior.  

 

1.5 Museologia e Carnaval: Abordagens e definições 

 

Uma Ciência Social Aplicada, que possibilita inter-relação com outras áreas do 

conhecimento. À medida que a sociedade vai evoluindo e definindo seu patrimônio pode ser 

percebido que 

O Turismo assim como a Museologia, pelas suas interlocuções e ligações 

com outros elementos sociais, econômicos e culturais das sociedades 

contemporâneas, não pode ser analisado isoladamente. Suas práticas são 

remotas e evoluem à medida que as próprias sociedades se transformam 

(GONÇALVES, 2006, p. 27). 

Para o Instituto Brasileiro de Museus (2009) e de acordo com a Lei nº 11.904, de 14 

de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de Museus, 

Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins 

lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, 

http://www.radioarquibancada.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
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para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e 

turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico 

ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 2009, 

p.1). 

Para a Museologia, o que interessa é a implementação de uma cadeia operatória, de 

ações que permitam o gerenciamento da informação, a manutenção dos acervos, as múltiplas 

ressignificações inseridas no discurso expográficos e a apropriação patrimonial pelos distintos 

seguimentos da sociedade, conforme aponta Bruno (2008, p.146).  

O museu, além de coletar e expor, também conserva, documenta, desenvolve 

pesquisas e educa. Esta última característica acaba por transformar-se em uma função social 

imprescindível na educação assistemática do visitante, pois ele atua frente à sociedade através 

da educação informal, desenvolvendo projetos de ação educativa frente aos mais diversos 

públicos visando tornar estes espaços agradáveis e atrativos. Ao mesmo tempo, criar uma 

sociedade mais educada e zelosa em relação ao seu legado. Dessa forma, quanto mais didático 

estes espaços forem e mais inseridos com a comunidade estiver, mais significativo se tornará 

perante o visitante.  

Embora os museus sejam um equipamentos sub-utilizados na América do 

Sul, tanto para a educação quanto para a ação comunitária ou para o lazer, no 

restante o continente Americano, sua importância no contexto cultural e 

turístico cresce dia a pós dia, razão pela qual o tema merece um capítulo 

especial dentro do heritage based tourism planning, ou planejamento do 

turismo baseado no legado cultural (BARRETTO, 2000, p.53). 

No campo museológico brasileiro e sul-americano é possível notar alguns espaços 

museais ou correlatos que tratam do contexto carnavalesco (Figura 14).  

O Museu do Samba do Centro Cultural Cartola no Grêmio Recreativo Escola de 

Samba Estação Primeira de Mangueira no Rio de Janeiro, e o Museu do Carnaval do Rio de 

Janeiro, na Cidade do Samba constituídos em 2013, bem como o primeiro Museu do Carnaval 

no Brasil inaugurado em 2008 no interior paulistano na cidade de Uchoa e também o Paço do 

Frevo em Recife – Pernambuco inaugurado em 2014 tem como proposta valorizar tal 

patrimônio e divulgá-lo, nota-se também outros espaços museológicos no aspecto como é o 

caso do Museo del Carnaval de Montevideo no Uruguai datado de 2006, sendo assim o 

primeiro no mundo. 
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Clóvis Bornay (Figura 15), nascido em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, tornou 

museólogo, e correlacionado a sua profissão inspirava nos carnavais de Veneza o luxo de suas 

fantasias. Foi o criador da ideia que levou ao diretor do teatro municipal a realizar os 

concursos de fantasias.  

 
Figura 14: Museólogo e Carnavalesco Clovis Bornay. 
Fonte: Memorial da Fama. Rio de Janeiro. Disponível in:<http://memorialdafama.com/biografiasCD /Clovis 

Bornay.html >. Acesso em: 02/01/16. 

 Após ganhar várias vezes o primeiro lugar nos concursos de fantasia, Bornay passou a 

desfilar como hors concour. As fantasias são consideradas obras de arte. Algumas estão no 

acervo de museus da Europa e dos Estados Unidos. Foi carnavalesco da Portela, em 1972 e 

1973 foi da Mocidade Independente, e depois de outras escolas, sempre como destaque com 

suas fantasias. A ‘Folha de São Paulo’ (2005) menciona tais fatos marcantes e sua referência 

para o carnaval brasileiro.  

Tornou-se um dos maiores mestres em fantasias de Carnaval. Foi 

carnavalesco das escolas de samba Salgueiro em 1966, Portela em 1969 e 

1970, Mocidade Independente de Padre Miguel em 1972 e 1973 e Unidos da 

Tijuca em 1973. Com a Portela ganhou o campeonato de 1970 com o enredo 

"Lendas E Mistérios Da Amazônia", que foi reprisado no desfile de 2004. 

Nesse mar de inspirações introduziu inovações como a figura do destaque, 
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que é uma pessoa luxuosamente fantasiada sendo conduzida do alto de um 
carro alegórico (BOITA, 2014, p.65). 

Bornay passa a ser inspiração nos barracões de escolas de samba, inclusive em Goiás. 

Inspira, também, a criação do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza.
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Foram registradas atividades festivas relativas ao Entrudo, Zé-Pereira, 

desfile de Carros Alegóricos, Corso, apresentação de Blocos, realização nos 

salões de Bailes à Fantasia e a utilização de Máscaras. Em relação às 

Fantasias, todos os personagens imaginários (Rei Momo, Arlequim, Pierrô, 

A Caveira, o Chinês e outros) se manifestavam e brincavam, a princípio 

adicionando materiais grotescos e depois utilizando acessórios 

possibilitados pela “civilizada” novidade do uso de Confete, Serpentina e 

Lança-Perfume. 

Há dois membros da comunidade vilaboense que devido a seus 

envolvimentos com os eventos sócio-culturais na comunidade, 

principalmente com a festividade comentada, denominei de “Personagens 

Reais”. 

(Abram alas para estes carnavais, FRANCIS OTTO) 
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2.“SE TODA HISTÓRIA TEM INÍCIO MEIO E FIM A NOSSA COMEÇOU ASSIM”3 

O processo de idealização e concepção do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo 

Washington Souza, sua concepção lançamento e eventos realizados. 

 

2.1 Cidade de Goiás histórico e localização 

 A área total do município de Goiás atualmente é de 3.108,19 km².  Criado por Carta 

Régia de 1736 a qual determina sua fundação. Está localizada no vale da Serra Dourada, no 

Estado de Goiás como aponta a (Mapa 01). 

 
Mapa 01: Localização geográfica da Cidade de Goiás. 
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas – DPE – Coordenação de Indicadores Sociais – COPIS. Disponível in:       

<http://cod.ibge.gov.br/236KW>. Acessado em: 01/11/15. 

 Em divisão territorial de 2003, conforme dados do IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, o município é constituído por seis distritos: Goiás, Buenolândia, 

Calcilânia, São João, Uvá e Davidópolis. Sendo na proximidade deste que será a sede do 

Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. Essa maneira permanece a 

divisão territorial datada de 2007 pelo IBGE. 

                                                 
3
 Trecho do samba enredo "É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Do sonho de um 

caipira nascem os filhos do Brasil". Autor: Carnavalesco Cahê Rodrigues. Grêmio Recreativo Escola de 

Samba Imperatriz Leopoldinense. 5ª Escola a desfilar em 16/02/16, Segunda-Feira. Passarela do Samba, 

Sambódromo Marquês de Sapucaí - Rio de Janeiro, 2016 disponível in: <http://www.imperatrizleopoldinense. 

com.br>. Acessado em: 23/12/15. 
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 A contagem populacional no censo demográfico em 2010 foi de 24.727 habitantes, 

entre área urbana e rural. 

 No que tange o turismo a Cidade de Goiás está situada na região do Ouro conforme 

(Mapa 02) do mapa turístico do Estado de Goiás. 

 
Mapa 02: Microrregiões Turísticas do Estado de Goiás. 
Fonte: AGETUR - Agência Goiana de Turismo (2015) folder.  

 A Cidade de Goiás é dividida em quatro macros bairros que se subdividem em setores 

sendo eles: Carmo, Santana, João Francisco e Davidópolis. Carmo e Santana correspondem ao 

centro histórico. Onde se localiza o complexo da AAUG – Associação Atlética União Goiana 

– (primeiro time de futebol do Estado de Goiás que se tornou também Escola de Samba). 

Nesta mesma área está o complexo da Carioca onde funcionou o chamado ‘Bloco da Carioca’ 

também conhecido como a segunda escola de samba da história do Estado de Goiás. 

 No bairro João Francisco nasceu a ESMIJF – Escola de Samba Mocidade Independente 

do João Francisco. Esta funcionou no antigo prédio da Cooperativa onde hoje é a Secretaria 

Municipal e Saúde. Segundo fontes orais por mandado judicial esta não mais pode usar o 

espaço, e ora tem seu acervo guardado na casa da diretoria e realiza seus ensaios na Casa de 

Pedra, no setor Rio Vermelho. 
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 No ano de 2006 foi fundada a terceira Escola de Samba da Cidade. A Chamada Escola 

de Samba – Unidos de Leão de Ouro –, que compreende ao setor Aeroporto, levou, logo no 

primeiro ano, o segundo lugar no desfile oficial. A quadra de esporte e a feira coberta é seu 

local de ensaio e, do mesmo modo que a Mocidade Independente, seu acervo é guardado na 

casa de membros de sua diretoria. 

Na região de Davidópolis que se localiza o Conjunto Habitacional Valle da Serra, 

criado em 1993, sendo o segundo bairro de casa popular da cidade que em sua inauguração 

recebeu a denominação de Vila Felicíssimo do Espirito Santo Cardoso em homenagem a este 

filho da terra que por ventura era o bisavô do Sociólogo Fernando Henrique Cardoso, 

Presidente da República em exercício na época. 

O Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza terá como logradouro 

a Rua 05, Quadra 04, Lote 35 conforme (Mapa 03). Espaço este cedido por seu idealizador 

onde foi depositada em monumento a urna de vidro com os objetos representativos na 

Cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental conforme chamada na TV UFG. 

 
 

Mapa 03: Mapa do Bairro Vila Felicíssimo do Espirito Santo Cardoso (Futuras instalações o Museu do Carnaval 

de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

Fonte: Prefeitura da Cidade de Goiás 
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2.2 O Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza 

A ideia do Museu se dá a partir da coroação de Washington Fernando de Souza como 

Rei Momo do Carnaval da Cidade de Goiás, no ano de 2001, que naquele ano abriu o carnaval 

da Cidade de Goiás e recebeu das mãos do Prefeito Dr. Boadyr Veloso a Chave da Cidade 

(Figura 15). No ato de abertura do carnaval realizou discurso para a multidão presente 

conforme aponta vídeo na exposição de lançamento. Além de abrir o desfile Oficial das 

Escolas de Samba da Cidade junto com a Rainha e a Princesa do Carnaval. Seu discurso de 

valorização do patrimônio sempre esteve presente nas entrevistas via rádio no período 

carnavalesco ou mesmo nas coletivas da imprensa televisiva durante os festejos de momo. 

Tais eventos estão sendo investigados pelo museu para também comporem seu acervo.  

 
Figura 15: Cerimônia de Abertura do carnaval da Cidade de Goiás – Go 2001.  

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

O projeto foi lançado no dia 13 de fevereiro de 2015 no Palácio Conde dos Arcos na 

Cidade de Goiás conforme convite e manchete noticiada no Portal de notícias do Estado de 

Goiás e em nota de jornal on line (Anexos A e B e C). Do mesmo modo que antecedeu a 

semana do Carnaval da Cidade com a mostra intitulada “Goiás, um sonho de amor no coração 

do Brasil” (título do enredo do Grêmio Recreativo Escola de Samba Caprichoso de Pilares – 

RJ 2001), nas galerias Goiandira, Veiga Valle e sala em anexo. Na cerimônia de lançamento 

do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza (Figura 16), estiveram 

presentes comunidade e parceiros. No ato a Senhora Selene de Fátima Ferreira, Procuradora 

do Estado de Goiás, abriu a exposição representando autoridades do Estado de Goiás. A fala 
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de boas-vindas ficou a cargo do Diretor do Palácio Conde dos Arcos, Senhor José Filho, e o 

idealizador e diretor fundador do Museu do Carnaval de Goiás, Senhor Washington Fernando 

de Souza que apresentou o projeto, sua finalidade e as metas socioculturais a serem 

alcançadas.  

 
Figura 16: Lançamento do Museu do Carnaval de Goiás. Imagem 01: O Estandarte do Museu segurado pela 

Pomba do Divino Espírito Santo. Imagem 02: Tainel de entrada da primeira exposição do museu. Imagem 03: 

Diretor do palácio Cone dos Arcos e fundador do Museu do Carnaval de Goiás no ato solene.  

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

O projeto que também se torna uma autobiografia do Rei Momo Washington Souza é 

sustentado no fato de que “A narrativa autobiográfica é o Elemento que catalisa uma série de 

questões teóricas gerais que só podem ser colocadas corretamente por seu intermédio” 

(SANTIAGO, 1989, p. 31). Conta com diversos parceiros, voluntários que atuam em diversas 

ações.  

2.2.1 Ação educativa 

A ação educativa de maior evidência foi a de prevenção em saúde, que, além da 

exposição específica (Figura 17) contou com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado de 

Goiás. Foi distribuído dois mil preservativos com panfletos educativos durante o Carnaval da 

antiga capital e no período em que a exposição esteve em cartaz. A proposta se baseia na 

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A PESSOA PORTADORA DO 

VÍRUS DA AIDS a qual considera 
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que a AIDS, o ponto de vista da medicina, é uma doença como as outras; que 

a AIDS é uma epidemia mundial e precisa de um esforço coletivo  mundial 

para detê-la; que não existe perigo de contágio da AIDS exceto através das 

relações sexuais; de transfusão sanguínea e da passagem da mãe ao feto ou 

bebê; que do ponto de vista planetário é a Humanidade que se encontra 

soropositiva não existindo uma minoria de doentes; que contra o pânico, o 

preconceito e a discriminação a pratica da solidariedade é essencial (Rede 

Brasileira de Solidariedade, ONGs/AIDS, Porto Alegre, outubro 1989). 

A veracidade da ação educativa no Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo 

Washington Souza se baseia na DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO, 1958 

(SEMINÁRIO REGIONAL A UNESCO SOBRE A FUNÇÃO EUCATIVA DOS MUSEUS, 

NO RIO DE JANEIRO, 1958), onde é mencionado que 

O museu pode trazer muitos benefícios à educação. Esta importância não 

deixar de crescer. Trata se de dar a função educativa toda importância que 

merece, sem diminuir o nível da instituição nem colocar em perigo o 

cumprimento as outras finalidades não menos essenciais: conservação física, 

investigação científica, deleite, etc. (LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS, p. 

91-92). 

 

 
Figura 17: Mostra Prevenção Amor Carnaval. 01: Visão panorâmica da sala em anexo que recebeu a mostra. 

Imagem 02: Primeira equipe de Voluntários em saúde do museu. Imagem 03: Tainel interativo com orientações 

de prevenção em saúde. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

A ação de prevenção em saúde realizada pelo museu teve como voluntários estudantes 

do Curso Técnico em Enfermagem do Centro de Educação Profissional da Cidade de Goiás. 

Os quais além de esclarecimentos sobre DST – Doença Sexualmente Transmissíveis – 

Entregaram preservativos no carnaval da cidade. A mostra de prevenção tornou um projeto do 

institucional a qual figurou no portal do IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus (Anexo D) 

que resultou em solicitações por outras instituições de ensino para figurar em evento. Tal 

mostra também figurou a SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – 
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no SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Vila Canaã em Goiânia. A partir 

de parceria com alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. 

Além de oficinas educativas que o museu tem realizado em específico com Guias de 

Turismo (ANEXO E), realizou palestras e outras ações de conscientização de preservação do 

patrimônio exemplo disso foi à caminhada pelo centro da capital em parceria com o SIND-

SAÚDE – Sindicato dos profissionais da Saúde – e os CAP’s – Centro de Atenção 

Psicossocial de Goiânia que no dia Internacional dos Museus, 18 de maio, data que também é 

comemorado o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Tais fatos foram noticiados na página 

do museu no Facebook. 

 

2.2.2 Visibilidade do projeto 

 Outras atividades desenvolvidas ao longo deste um ano de execução do projeto 

também tiveram seu lugar em portais de outras instituições e na mídia (Figura 18). Figurou na 

Semana Nacional de Museus pelo IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus MINC – 

Ministério da Cultura – Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro (ANEXO F).  

 
Figura 18: A Imprensa no Museu. Imagem 01: Diretor do museu em Entrevista à TBC. Imagem 02: Filmagem 

da exposição em Goiânia. Imagem 03: TV Serra Dourada fazendo a cobertura da exposição do um ano de projeto 

na Cidade de Goiás. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

As mostras itinerantes do museu se configuram em duas tipologias: as de curta duração 

que transitam instituições de ensino e eventos por meio de solicitação, neste aspecto nota-se a 
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mostra ‘Fogaréu: uma representação folclórica’ que abriu a recepção do Seminário nacional 

de Secretários da Fazenda no Palácio da Música no Centro Cultural Oscar Niemeyer na 

Esplanada Cultural Jucelino Kubtschec em Goiânia. Esta ação teve como mote o centenário 

de nascimento da carnavalesca e artista Goiandira do Couto conforme aponta texto curatorial 

(Figura 19). E do mesmo modo abordando a relação da dita festa a carne com o religioso pode 

ser percebido na mostra comemorativa de um ano o museu, que traz como tema maior o que 

será discutido em Milão na 24ª Conferência Internacional dos Museus. 

 
Figura 19: As Mostras 01: Texto Curatorial de Mostra Itinerante 02: Trainei principal a Mostra comemorativa 

de um ano o projeto. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

E as de longa duração que sediam em espaços em forma de comodato do mesmo modo 

que o acervo. Exemplo este foi à exposição que abordou elementos do carnaval da Capital 

goiana (Figura 20). A exposição contou o enredo de 2015 da Escola de Samba Lua Lá 

‘Goiânia capital nacional do Art Decor’, que também dialogou com o acervo do museu já 

exposto anteriormente. 

Por preocupar com o Meio Ambiente e por ter sido esta temática de edições anteriores 

da Semana Nacional de Museus que a instituição museu tem priorizado o convite e a 

divulgação de suas ações pelo meio digital como pode ser observado em sua página na 

internet (Anexo G).  
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Figura 20: O Acervo. 01: Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Imagem 02: O Passista.  
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

O que tem marcado as exposições do Museu do Carnaval de Goiás é a interatividade 

do público com o acervo. Assim, como sua identificação com o mesmo por meio de 

lembranças e até de estarem figurados nas imagens expostas, como pode ser notado na (Figura 

22) o público e a passista ao lado do trainel onde ela figurou. Pode ser notado também o 

respaldo do Instituto Brasileiro de Museus a partir do malote de material enviado à instituição 

museológica Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza por estar figurado 

em sua programação. Contudo percebe o êxito de visitação na mostra da 13ª Semana Nacional 

de Museus conforme dados (Anexo H). 
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Figura 21: O Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. Imagem 01: Malote recebido do 

IIBRAM – Instituto Brasileiro de Museus –. Imagem 02: Passista Lia e equipe do museu. Imagem 03: Turistas 

na exposição de lançamento o museu. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

2.2.3 Cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental 

Na Primavera dos Museus do IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus – foi realizado 

a Cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental aconteceu dia 23 de setembro de 2015 às 

19 h no mercado popular da rua 74 na Cidade de Goiânia conforme convite e chamada na TV 

UFG com show de samba com o grupo Amigos do Samba. Teve a presença de artistas e 

representantes culturais goianos e de outros Estados, comunidade, passistas de escola de 

samba, da universidade e do IBRAM – Instituto Brasileiro dos museus –, além da equipe de 

voluntários do museu (Figura 22). 

 
Figura 22: Evento de Lançamento da Pedra Fundamental do Museu 01: Equipe do museu: Museólogo Alex, 

Artista Plástica Karly e o Cientista Social Alexandro. Imagem 02: Convidados. Imagem 03: Welington 

Representante do IBRAM. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

Por Representantes da comunidade e outras organizações e parceiros, foi colocado 

objetos numa urna de vidro que representou a Capsula do Tempo que foi posta no monumento 

da pedra Fundamental no local da obra do museu na Cidade de Goiás. O qual será aberto no 

Jubileu de Estanho em 2025 conforme mencionado no cerimonial. Também foi descerrada a 

placa do monumento (Figura 23) que ora ainda se encontra em exposição. 
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Figura 23: O Lançamento da Pedra Fundamental 01: Diretor Fundador do museu e equipe no descerramento da 

placa. Imagem 02: Embaixatriz do Samba e Artista Rosana Jardim entrega objeto ao diretor do museu antes da 

cerimônia. Imagem 03: Representante da Comunidade senhora Maria coloca objeto na capsula do tempo. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

Para a realização deste evento o museu propôs parcerias onde além de agregar valores 

sócio culturais, divulgando a cultura goiana, possibilitou a valorização dos colaboradores do 

trade turístico junto à Associação dos Permissionários do mercado da Rua 74 em Goiânia 

(Figura 24). Os colaboradores do atendimento dos estabelecimentos de A & B – Alimentos & 

Bebidas – foram uniformizados com camisetas divulgando o estabelecimento e o museu. Do 

mesmo modo o espaço recebeu decoração temática para o evento. 

 
Figura 24: A preparação para o Lançamento da Pedra Fundamental 01: Diretor Fundador do museu entrega os 

uniformes para a direção do Mercado da 74. Imagem 02: Mercado da Rua 74 decorado para o evento de 

Lançamento da Pedra Fundamental. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 
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2.2.4 O museu e seu público 

Diversos turistas têm passado pelas mostras itinerantes (Figura 25). Além de 

brindarem o Museu e suas ações, fazem selfie na exposição interagindo com o acervo, já 

alegoria e fantasia carnavalesca sem interatividade não tem sentido. Contudo e em virtude 

destas e outras ações é que o Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza foi 

convidado para fazer parte da bancada de júri popular do Concurso de Marchinhas 

Carnavalescas da Cidade de Goiás, no ato representado por seu diretor e fundador. 

 
Figura 25: O público e o museu 01: Diretor Fundador do museu e turistas. Imagem 02: Diretor Fundador do 

museu e visitantes em selfie na exposição. 03: Diretor Fundador do museu na bancada de jurados do Concurso de 

Marchinhas da Cidade de Goiás 2015 no Teatro São Joaquin. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

Diversas pessoas da comunidade e ilustres artistas têm visitado o Museu em sua 

itinerância através de suas mostras (Figura 26), do mesmo modo tem interagido com o acervo 

exposto. Fatos estes que tem gerado parcerias atuais e futuras para o museu e assim 

dinamizando a proposta museológica fortalecendo a missão institucional. Tal itinerância do 

Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza – parte a premissa deliberada na 

DECLARAÇÃO DE QUEBEC: PRINCÍPIOS DE BASE DE UMA NOVA MUSEOLOGIA, 

1984. A qual tem como proposta mencionado que 

Integrar as populações na sua ação, a museologia utiliza-se cada vez mais da 

interdisciplinalidade, de métodos contemporâneos, de comunicação comuns 

ao conjunto da ação cultural e igualmente dos meios de gestão moderna que 

integram seus usuários (LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS, p. 109). 
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Figura 26: Visitas Ilustres no Museu. Imagem 01: Diretor do Museu de Favela o Rio de Janeiro (Sidiney 

Tartaruga), coordenadora de Ação Educativa do museu o Alto Sertão da Bahia (Fernanda) e representante de 

Conselho Tutelar da Bahia (Naldinha). Imagem 02: (Fernanda e Sidney). 03: Ator Brasil Bastos da escola de 

atores Wolfe Maia RJ. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

Além de turistas estrangeiros ou mesmo brasileiros e empresários, e a imprensa que 

visitam a exposição deixam o seu registro, sua impressão ou sugestão em relatos que são 

documentados e apresentados a seguir. Contudo esta interação ou integração só foi possível 

pela proposta de itinerância como mencionado no projeto do Museu do Carnaval de Goiás – 

Rei Momo Washington Souza –, o qual é pautado na alínea ii – Exposições Itinerantes do 

item b do número 6, do capítulo II – Resoluções Adotadas pela mesa Redonda de Santiago do 

Chile na DECLARAÇÃO DE SANTIAGO, 1972. 

Esta itinerância é que tem possibilitado o encontro de visitantes com personagens reais 

do carnaval (Figura 27). Assim é retratado o momento em que visitantes posam para foto com 

o Mestre-Sala-Mirim que desfilou com indumentária exposta. 
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Figura 27: Os visitantes do museu 01: Turistas assistindo vídeo na exposição. Imagem 02: Empresária (Milena 

Curado) diretora da marca Cabocla Criações. 03: Turistas de Goiânia com o Mestre-Sala-Mirim (Paulo César) 

próximo ao acervo usado por ele no desfile da Escola de Samba Mocidade Independente do João Francisco no 

carnaval 2015 na Cidade de Goiás que representou a Festa de Iemanjá de Salvador. 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

 Com a proposta de apresentar a cultura folclórica do Estado de modo dinâmico e com 

base no carnaval o museu vem firmando parcerias. Sua primeira parceria firmada com o 

Palácio Conde dos Arcos Unidade da SEDUCE pode ser notada também na programação da 

14ª Semana Nacional de Museus (Anexo k). Esta também tem se estendido para outras 

instituições além das Escolas de Samba que tem cedido peças em comodato para o museu 

assim como a comunidade tem doado peças para compor o acervo. 

 

 2.2.5 A Identidade do museu 

 No que tange a identidade visual foi pensado em homenagear o artista plástico Paulo 

Bavani que messes antes havia se ascendido deste plano. Na ocasião em que se preparava a 

expografia foi solicitado sua esposa a artista Marly Mendanha a imagem de uma obra dele que 

representasse o carnaval. Por ocasião foi cedida à imagem que figurou o primeiro estandarte 

do museu e aprimorada para a exposição comemorativa de um ano conforme se vê na imagem 

do centro (Figura 28). Quando iniciou o planejamento para a 13ª Primavera dos Museus e que 

na pauta havia o lançamento da pedra fundamental, problematizou o fato de uma identidade 

visual que dialogasse diretamente com o acervo. Daí surgiu a marca que figura nos 

estandartes das extremidades na referida figura. Para o tramite de registro da marca, esta tem 

passado por adaptações. 
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Figura 28: A Identidade Visual do Museu 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

 

 

Sua marca também chamada de identidade visual ilustra as camisetas dos eventos e os 

suvenirs que vem sendo desenvolvidos para movimentar a economia institucional (Figura 29). 

Assim compondo a lojinha do museu. 

 
Figura 29: Primeiro modelo de camisetas do Museu 

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 
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Com a finalidade de valorizar a cultura carnavalesca, o museu vem elaborado e 

desenvolvendo ações (Figura 30), como o firmamento de convênio com a Universidade 

Federal de Goiás para receber estagiários. E assim, consolidar a práxis de um dos papeis que 

possui a missão do museu. Que perpassa pelos desafios apontados na DECLARAÇÃO DE 

CARACAS, 1992. Cabe destacar que “O museu da América latina deve responder aos 

desafios que lhe impõe hoje o meio social no qual está inserido, a comunidade a que pertence 

e o público com que se comunica” (LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS, p. 166). O museu 

vem se consolidando por contar com uma equipe multidisciplinar de profissionais voluntários: 

Turismólogo, Guia de Turismo, Educador Social, Museólogo, Historiador, Artista plástico e 

Técnico em Enfermagem. A equipe também é composta por alunos do curso de Museologia 

que fazem estágio no museu agregando valores e aprimorando os conhecimentos adquiridos 

no curso.  

Pode ser notado também no (Anexo H) os dados de visitação de alguns dos eventos do 

museu o qual foram enviados ao IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus e quantificados na 

estatística nacional. 

 
Figura 30: Processo de Produção. Imagem 01: Montagem de exposição. Imagem 02: Processo de documentação 

do acervo por estagiários do Curso de Museologia desenvolvendo estágio no âmbito da documentação 

museológica e expografia.   

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

O comprometimento de encantar o público levando conhecimento com exposições ou 

mostras itinerantes, virtuais e conceituais de longa duração e/ou de curta duração é o que reza 

sua Declaração de Missão (Anexo I).  

O Museu do Carnaval de Goiás após um ano de seu lançamento tem buscado aprimorar 

sua estrutura. Proposto de modo itinerante, tem apresentado mostras de curta duração tanto na 
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Cidade de Goiás como na capital Goiânia, já com vistas para outros Estados. No SEBRAMUS 

– Seminário Brasileiro de Museologia em 2015 no Recife. Esteve representado em Grupo de 

Trabalho o com o artigo: O GLAMOUR E O DESTAQUE DA CULTURA LGBT – A 

riqueza de brilhos, cores e elegância no carnaval brasileiro. Este dialoga com as questões 

sociais e de gênero e apresenta o carnaval de modo acadêmico. 

Estas e outras ações é que vão dando corpo ao museu e tornando-o dinâmico e aponta 

o posicionamento de seu visitante quando documenta sua estada no museu, em sua itinerância, 

em sua fanpage na rede social. Dessa forma, os relatos passam ser a memória viva 

institucional. Tais fatos se tornam pela relação do acervo com a comunidade (Figura 31). 

 
Figura 31: Acervo em Comodato. Imagem 01: Carnavais de outrora. Imagem 02: A Bandeira do Divino Espirito 

Santo. Imagem 03: Troféus de escola de Samba.  

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

 

2.2.6 Justificativa do nome 

No ano de 2001, Washington Fernando de Souza participou do concurso para a 

escolha da corte do carnaval da Cidade de Goiás. A Academia Sport Life foi responsável pela 

organização do evento e, conforme relatos, participaram quinze candidatos. Há informes que 

haviam ‘altos’, ‘magros’ e ‘gordos’.  Eleito pelo júri oficial para ser o Rei Momo da antiga 

capital, com estatura de 1,61m, pesando 49kg, 19 anos de idade e oficialmente o mais novo 

Rei Momo do Carnaval do Estado de Goiás naquele período. Prevaleceu na corte carnavalesca 
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por escolha em concurso também nos anos de 2002 e 2004, (Figura 31). Haja vista que, no 

ano de 2003 não participou do concurso e por isto foi coroado o único inscrito.  

 
Figura 32: Sua Realeza carnavalesca Rei Momo Washington Souza. Imagem 01: Indumentária A Corte 

Portuguesa, carnaval da Cidade de Goiás – Go 2001. Imagem 02: O Sul do Brasil, carnaval da Cidade de Goiás – 

Go 2002. Imagem 03: O Congo, carnaval da Cidade de Goiás – Go 2004.  

Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

O Museu do Carnaval de Goiás recebe o nome do carnavalesco e Rei Momo 

Washington Souza pela relação histórica com o carnaval e também com o patrimônio 

tombado da antiga capital goiana. Neste caso cabe ressaltar que o nome Rei Momo 

Washington Souza (marca processo de registro no INPI – Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial –, tornou a marca do museu junto à coroa utilizada pelo mesmo no primeiro ano de 

reinado em 2001). Cabe ressaltar também que a instituição museológica ora em questão tem 

seu registro jurídico (Anexo J) 

A estada de Washington Fernando de Souza na corte carnavalesca da antiga capital 

goiana em 2001 foi marcada pela homenagem que o G.R.E.S. – Grêmio Recreativo Escola de 

Samba Caprichosos de Pilares do Grupo Especial do Rio de Janeiro – realizou ao Estado de 

Goiás. Marcada também pela a consagração da cidade como Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura –, período composto de diversas comemorações, sendo uma delas apresentação da 

bateria da Escola de Samba Associação Atlética União Goiana na Praça do Coreto. Que, a 
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convite da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Rei Momo Washington Souza se 

apresentou. 

Vale ressaltar que o nome ‘Rei Momo’ ora in maiúscula se dá pela consolidação do 

termo como Washington Fernando de Souza passou a ser chamado pelos moradores da cidade 

após o título. Fato também marcado por insatisfações, retratado no poema (Anexo L), já com 

vistas a ser o seu epitáfio. 

A partir de então, iniciam as ideias de valorização das escolas de samba e do mesmo 

modo o anseio de realizar um trabalho social com a comunidade. De forma a apontar o valor 

do patrimônio também no carnaval e da arte de fazê-lo. Em diálogos com a intitulada ‘eterna 

Rainha do Carnaval de Goiás – Goiandira do Couto’ surge a ideia de um centro cultural de 

memória ou mesmo museu que contextualizasse o carnaval.  

Portanto, somente em 2015, quatorze anos após sua estada pela primeira vez na corte 

carnavalesca é que consolida o lançamento do projeto do museu, o qual teve como mote a 

DECLARAÇÃO DE QUEBEC SOBRE A PRESERVAÇÃO DO SPIRITU LOCI, que em 

conformidade com a Declaração de Kimberly que surgiu logo em seguida 

Comprometeu a considerar os valores intangíveis (memória, crenças, 

conhecimento tradicional, ligação ao lugar e também as comunidades locais 

guardiãs destes valores no manejo e preservação de monumentos e sítios em 

conformidade com a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972 

(LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS, p. 152). 

 Portanto, é pôr partir de um fator empírico que foi pensado em algum modo de 

documentar as ações decidiu a utilização do DSC – Discurso o Sujeito Coletivo –, aplicado 

por Lefreve & Lefreve e regimentado pela USP – Universidade de São Paulo –. 
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O turismo nasce com o capitalismo e a necessidade de incrementar o lazer. 

O capitalismo estimula a ambição, a competitividade e o consumo da 

sociedade provocado à criação de novos serviços para o consumo. Esse 

modo de produção infelizmente destaca muita desigualdade social devido ao 

valor e poder atribuído ao capital. É claro que o lazer pode ser feito com ou 

sem dinheiro. Isso depende de quem e como é feito essa prática. A atividade 

turística se aproveita abertura e cria espaços que possam atender a todas as 

classes sociais. 

(Conflito de interesse e participação da comunidade no desenvolvimento do 

turismo de base local, GIOVANNA TAVARES) 
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3. “GOIÁS DOS GRÃOS E DAS FLORES POEMAS E AMORES”4 

Este capítulo apresenta o resultado da pesquisa pelo método do DSC – Discurso do 

Sujeito Coletivo, baseando-se nas narrativas dos visitantes do museu, a partir das exposições e 

ações realizadas ao longo do ano de 2015. 

 

3.1 Método utilizado 

 As pesquisas qualitativas geralmente levam em conta a opinião coletiva, como prova 

empírica, para alcançar resultados. Já as quantitativas, baseadas em pesquisas de opinião, tem 

seus resultados obtidos simplesmente por questionários com alternativas de respostas 

prefixadas ou com questionários com perguntas abertas, via categorização de respostas. 

 Considerando a necessidade de aprofundar os estudos baseados na fala coletiva, viu-se 

que a escolha de um método quantitativo ou qualitativo apenas, não seria suficiente. Então, 

propõe-se como alternativa eloquente o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

A proposta do Discurso do Sujeito Coletivo (Lefèvre & Lefèvre, 2003), 

associada ao software Qualiquantsoft (www.spi-net.com.br) com base 

sobretudo, nos propostos da Teoria das Representações Sociais (Jodelet, 

1989), elenca e articula uma série de operações sobre a matéria-prima de 

depoimentos coletados em pesquisas empíricas de opinião por meio de 

questões abertas, operações que deduram, ao final do processo, em 

depoimentos coletivos confeccionados com extratos de diferentes 

depoimentos individuais - cada um desses depoimentos coletivos veiculando 

uma determinada e distinta opinião ou posicionamento, sendo tais 

depoimentos redigidos na primeira pessoa do singular, com vistas a produzir, 

no receptor, o efeito de uma opinião coletiva, expressando-se, diretamente, 

como fato empírico, pela "boca" de um único sujeito de discurso (Lefèvre & 

Lefèvre, 2006, p.517). 

 Tendo como fundamento a Teoria das Representações de Jodelet (1989) apud Lefèvre 

& Lefèvre, (2006), a proposta consiste em analisar material vocalizado coletado, extraindo 

dos depoimentos as Ideias Centrais e Ancoragem e correspondentes Expressões Chaves, 

operadores do método. Com essas Ideias Centrais e Ancoragens, e Expressões Chaves 

                                                 
4
 Trecho do samba enredo “Goiás, um sonho de amor no coração do Brasil”. Autores: Jaime cesário, Dalva 

Lazaroni e Stepan Nercessian. Grêmio Recreativo Escola de Samba Caprichosos de Pilares. 2ª Escola a desfilar 

em 26/02/01, Segunda-Feira. Passarela do Samba, Sambódromo Marquês de Sapucaí - Rio de Janeiro, 2001 

disponível in: <http://www.galeriadosamba.com.br>. Acessado em: 23/12/15. 
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propõe-se discursos sínteses que são chamados de DSC (Discurso do Sujeito Coletivo). A 

definição dos operadores: 

● Expressão Chave (ECH) - são trechos do discurso, destacados pelo pesquisador, que 

expõem a profundeza do conteúdo do discurso. 

● Ideias Centrais (IC) - expõe de maneira sintética e precisa cada resposta e ECH 

analisada, permitindo distinguir o posicionamento do depoimento. 

● Ancoragem (AC) - são afirmações genéricas usados pelo entrevistado para ilustrar 

situações particulares.  

● Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) - é o discurso-síntese, escrito em primeira pessoa 

do singular de ECH que tenham em seu conteúdo o mesmo IC e/ou Ancoragem. 

 

 Para aplicação do DSC, foi utilizado o Software Qualiquantsoft, desenvolvido pela SPI 

(Sales & Pascoal Informática) com a contribuição de Lefèvre & Lefèvre para exclusiva 

análise do DSC. O Software é patrimoniado pela USP. Possui 3 licenças de uso: 

demonstrativo, uso individual e institucional. 

 

 O Software permite cadastrar a Pesquisa, Entrevistados, Perguntas e outras informações 

não utilizadas nessa pesquisa como Tabela de Renda, Grau de Instrução e Faixa Etária.  Logo 

após o cadastramento das informações acima citados, foi realizada a primeira análise com o 

Instrumento de Análise do Discurso 1 (IAD1), onde foi extraído das respostas da pergunta 

feita aos visitantes das exposições as Expressões Chave, Ideias Centrais e/ou Ancoragem. 

Após a aplicação no IAD1, inicia-se a Análise com o Instrumento de Análise do Discurso 2 

(IAD2), onde é gerado o Discurso do Sujeito Coletivo de cada relato a partir das ECH de um 

grupo especifico categorizado anteriormente. O Software também permite imprimir relatórios 

das análises.  

 

3.2 Desenvolvimento e resultados 

 

 Para o presente estudo, o método foi aplicado em três momentos: a Exposição de 

Lançamento do Museu do Carnaval de Goiás ‘Goiás, um sonho de amor no coração do 

Brasil’; exposição ‘Goiás, um sonho de amor no coração do Brasil’ na itinerância do Museu 



67 

 

do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza e; exposição de Lançamento da Pedra 

Fundamental do Museu do Carnaval de Goiás - Rei Momo Washington Souza. Os 

entrevistados foram categorizados em três categorias: A, B e C. O material foi coletado 

através de relatos dos visitantes das exposições. 

 

3.2.1 Exposição de Lançamento do Museu do Carnaval de Goiás 

 

 A apresentação é iniciada abordando os resultados alcançados através dos relatos 

coletados na Exposição de Lançamento do Museu do Carnaval de Goiás ‘Goiás, um sonho de 

amor no coração do Brasil’. A exposição foi realizada em 13.02.2015, no Palácio Conde dos 

Arcos, situado na Cidade de Goiás, em Goiás. 

 Foram coletados 23 relatos. Os relatos foram colhidos de pessoas cujo perfil é apontado 

no (Quadro 01). Estas visitaram a exposição a fim de buscar a opinião coletiva sobre o museu. 

Nome Atividades e Papel Social 

E1 Organização da Festa do Divino 

E2 Historiadora 

E3 Membro da comunidade Vilaboense 

E4 Empresária 

E5 Turista 

E6 Sociólogo 

E7 Turista 

E8 Diretora dos museus do Ibram Goiás 

E9 Turista 

E10 Turista 

E11 Procuradora do Estado de Goiás 

E12 Empresária 

E13 Turista 

E14 Organização da Festa do Divino 

E15 Estudante 

E16 Turista 

E17 Turista 

E18 Membro da escola de samba Mocidade 

E19 Turista 

E20 Membro da comunidade Vilaboense 

E21 Turista 

E22 Organização da Festa do Divino 

E23 Turista 
Quadro 01: Perfil dos Entrevistados Categoria - A 

Fonte: Qualiquantsoft - Entrevistados - Categoria A 
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 PERGUNTA 1: Deixe sua opinião sobre o Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo 

Washington Souza e a Exposição de Lançamento do Museu do Carnaval de Goiás “Goiás, um 

sonho de amor no coração do Brasil”. 

 Os relatos coletados resultam o (Quadro 02). 

Entrevistado Relato 

E1 A emoção tomou conta do meu ser com a Bandeira do Divino. Nós foliões 

reverenciamos e proclamamos os sete dons. Que ele ilumine a sua carreira. 

E2 Um importante investimento a minoria local a cerca das tradições e hábitos 

socioculturais. Parabéns pela iniciativa. Brasil precisa de ações permanentes 

ao complexo de memória e culto dos processos de costumes e folclore. 

E3 Estou muito alegre com a homenagem do Carnaval de 2015 a Professora e 

artista plástica Goiandira do Couto, porque é a homenagem mais bem feita, 

ela foi carnavalesca, porque eu mesmo participei de vários carnavais que ela 

participou. Ela era uma pessoa muito educada, caridosa e amiga das pessoas 

que visitava seu ateliê. 

E4 Mais uma vez, arrasou!!! Você é competente em tudo que faz. Conte comigo 

sempre! Um Beijo! Parabéns!!! 

E5 Ao adentrar, boas memórias de um tempo ido, floresceram e em um verso de 

autor desconhecido, aqui registro, para que vocês saibam, que o 

reconhecimento de um trabalho feito com amor, nem sempre vem de 

imediato.  

"Brinquedo na meninice 

Ilusão na mocidade 

Mas, quando chega a velhice 

Tudo é apenas saudades." 

Dizem ser o autor 

Hegel, (desconheço) 

Sucessos, sempre! 

E6 Parabéns pela sensibilidade ao musealizar o afeto e as artes de nossa amiga 

Goiandira do Couto no ano de seu centenário de nascimento. 

Continuaremos na luta pela promoção das culturas. 

E7 Nessas pequenas mostras dessa casa, fica claro a importância e grandiosidade 

do Estado de Goiás. 

E8 Parabéns pela alegue exposição! Vamos colorir Goiás, sempre e ainda mais! 

E9 A mostra conseguiu unir Goiás e o Carnaval. Estado, Cidade de belezas 

encantadores. A festa (carnaval), a mais alegre e festiva dentre todas as 

festas. 

E10 Exposição fantástica, de grande valor para a cidade e para sua população, de 

conhecimento incontestável. Parabéns por relatar pontes da história de Goiás, 

Através de uma grande e belíssima exposição. 

E11 Parabéns pela exposição, muito rica em detalhes, na história do carnaval 

neste estado e da cidade de Goiás. Sucesso absoluto e sempre. 

E12 Tudo muito lindo! Fiquei emocionada com o seu capricho e dedicação. Tudo 

o que precisar, poderá me procurar que eu farei tudo o que estiver no meu 

alcance para te ajudar. Tenho outros materiais e poderei te ceder. Só quem 
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me avise com antecedência. 

E13 Agradecemos a maravilhosa visita! Bela casa e Bela mobília! Adorei! Seu 

trabalho e sua dedicação... à riqueza de detalhes e conhecimento, nosso muito 

obrigado! Pela muda do jasmim... Guardaremos e cuidaremos com muito 

carinho... 

E14 Que o Espírito possa falar mais alto nesta "Festa da Carne"! 

E15 Parabéns pela iniciativa. Sua exposição reuniu um publico diversificado, de 

todas as nuances e castas. A muito não sentia uma diversidade de pessoas em 

um evento cultural. Agradeço por você ter nos proporcionado essa viagem 

carnavalesca no tempo. Confetes e serpentina sempre em sua vida. 

E16 Incrível lugar. Devíamos cultuar mais as nossas origens para um mundo 

melhor. E boas recordações para nossos sucessores. 

E17 Uma exposição maravilhosa, história que permite apreciar felicidade e 

harmonia. Deixa claro que momentos felizes são internos, onde o sorriso as 

cores se apresenta em cada imagem. 

E18 Parabéns pela exposição. Fico feliz pelo seu empenho em tudo que fez. 

E19 Muito obrigado. Foi uma experiência legal! 

E20 Primeiramente agradeço pela grande divulgação desse trabalho brilhante, que 

contribui para a divulgação de nossa querida Cidade de Goiás. Tenho certeza 

que que o início desse trabalho até o final, onde vai percorrer várias cidades, 

terá um papel principal para o relembrar de várias pessoas que aqui 

vinheram. Obrigado por valorizar nossa cultura de nossa querida e amada 

Cidade de Goiás. “Vila Boa”. 

E21 Sentimos falta de mais espaços assim, com um “banho” de cultura e história. 

Parabéns pela iniciativa Cidade de Goiás. 

E22 Bela iniciativa! Parabéns, você fez relembrar bons tempos e mostrar o quanto 

Goiás é alegria. 

E23 Parabéns pela dedicação, zelo e comprometimento com a história e a 

memória dos séculos. Obrigada por tornar a visita tão interessante e viva na 

mente das pessoas. Felicidades e nossos sinceros agradecimentos. Forte 

abraço. Sucesso na sua jornada e projeto de vida! 
Quadro 02: Relatos - Categoria A 

Fonte: Qualiquantsoft – Relatos da Pergunta 1 Categoria A  

 

Extraiu-se dos relatos as Ideias Centrais, Expressões Chaves e Ancoragem, conforme 

(Quadro 03): 

Entrevistado IDEIAS CENTRAIS EXPRESSÕES-CHAVES ANCORAGEM 

E1 Emoção. A emoção tomou conta do 

meu ser com a Bandeira do 

Divino. 

Nós foliões 

reverenciamos e 

proclamamos os 

sete dons. 

E2 Investimento nas tradições, 

costumes e folclore. 

Um importante investimento 

a minoria local a cerca das 

tradições e hábitos 

socioculturais. Brasil precisa 

de ações permanentes ao 

complexo de memória e 

culto dos processos de 
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costumes e folclore. 

E3 Carnavalesca Goiandira do 

Couto. 

Estou muito alegre com a 

homenagem do Carnaval de 

2015 a Professora e artista 

plástica Goiandira do Couto, 

porque é a homenagem mais 

bem feita, ela foi 

carnavalesca, porque eu 

mesmo participei de vários 

carnavais que ela participou. 

Ela era uma pessoa muito 

educada, caridosa e amiga 

das pessoas que visitava seu 

ateliê. 

Estou muito 

alegre com a 

homenagem do 

Carnaval de 

2015 à 

Professora e 

artista plástica 

Goiandira do 

Couto, porque é 

a homenagem 

mais bem feita, 

ela foi 

carnavalesca, 

porque eu 

mesmo 

participei de 

vários carnavais 

que ela 

participou. Ela 

era uma pessoa 

muito educada, 

caridosa e amiga 

das pessoas que 

visitava seu 

ateliê. 

E4 Competência no 

desenvolvimento da 

exposição. 

Vc é competente em tudo 

que faz. 

 

E5 Reconhecimento do 

trabalho 

aqui registro, para que vocês 

saibam, que o 

reconhecimento de um 

trabalho feito com amor, nem 

sempre vem de imediato. 

Ao adentrar, 

boas memórias 

de um tempo 

ido, floresceram. 

E6 Sensibilidade. Promoção 

da cultura. 

Parabéns pela sensibilidade 

ao musealizar o afeto e as 

artes de nossa amiga 

Goiandira do Couto no ano 

de seu centenário de 

nascimento. Continuaremos 

na luta pela promoção das 

culturas. 

 

E7 Importância e 

grandiosidade do Estado 

de Goiás. 

Nessas pequenas mostras 

dessa casa, fica claro a 

importância e grandiosidade 

do Estado de Goiás. 

 

E8 Alegria Parabéns pela alegue 

exposição! 

 

E9 Ligação entre Goiás e A mostra conseguiu unir  
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Carnaval. Goiás e o Carnaval. 

E10 Exposição Fantástica. Exposição fantástica, de 

grande valor para a cidade e 

para sua população, de 

conhecimento incontestável. 

 

E11 Rica em detalhes. muito rica em detalhes, na 

história do carnaval neste 

estado e da cidade de Goiás. 

 

E12 Emoção. Dedicação. Fiquei emocionada com o 

seu capricho e dedicação. 

 

E13 Riqueza de detalhes. Seu trabalho e sua 

dedicação...à riqueza de 

detalhes e conhecimento, 

nosso muito obrigado! 

 

E14 Festa do Divino.  Que o Espírito 

possa falar mais 

alto nesta "Festa 

da Carne"! 

E15 Evento Cultural.  Agradeço por 

você ter nos 

proporcionado 

essa viagem 

carnavalesca no 

tempo. 

E16 Cultuar as origens. Devíamos cultuar mais as 

nossas origens para um 

mundo melhor. 

 

E17 Momentos Felizes. Uma exposição maravilhosa, 

história que permite apreciar 

felicidade e harmonia. 

 

E18 Dedicação. fico feliz pelo seu empenho 

em tudo que fez. 

 

E19 Boa Experiência. Foi uma experiência legal!  

E20 Contribuição na 

divulgação da Cidade de 

Goiás. 

agradeço pela grande 

divulgação desse trabalho 

brilhante, que contribui para 

a divulgação de nossa 

querida Cidade de Goiás 

Tenho certeza 

que que o início 

desse trabalho 

até o final, onde 

vai percorrer 

várias cidades, 

terá um papel 

principal para o 

relembrar de 

várias pessoas 

que aqui vieram. 

E21 Escassez de espaços 

culturais. 

um “banho” de cultura e 

história. 

 

E22 Lembranças. você fez relembrar bons 

tempos 

 

E23 Dedicação, Zelo e Parabéns pela dedicação,  
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Comprometimento. zelo e comprometimento 

com a história e a memória 

dos séculos. 
Quadro 03: IC/ECH/AC dos relatos – Categoria A 

Fonte: Qualiquantsoft - Resumo de Ideias Centrais Pergunta 1 - Categoria A 

 Logo, constrói-se com os relatos do seguinte DSC: 

Exposição fantástica, rica em detalhes. Com grande valor para a cidade e para sua população, 

de conhecimento incontestável sobre a história do carnaval no Estado de Goiás. 

A exposição permitiu apreciar a felicidade e harmonia com um "banho" de cultura e história. 

Você fez relembrar bons tempos, com a homenagem muito bem feita à Professora e artista 

plástica Goiandira do Couto, no ano de seu centenário de nascimento. Ela era uma pessoa 

muito educada com as pessoas que visitava seu ateliê. Carnavalesca. Eu esmo participei de 

vários carnavais que ela participou. 

Parabéns pela sensibilidade. A emoção tomou conta do meu ser com a Bandeira do Divino. 

O Brasil precisa de ações permanentes ao complexo de memória e culto dos processos de 

costumes e folclore. Deveríamos cultuar mais as nossas origens para um mundo melhor e 

este é um importante investimento à minoria local acerca das tradições e hábitos 

socioculturais. 

Tenho certeza que o início desse trabalho até o final, onde vai percorrer várias cidades, terá 

um papel principal para o relembrar de várias pessoas que aqui vieram. O reconhecimento de 

um trabalho feito com amor, nem sempre vem de imediato. Agradeço por ter nos 

proporcionado essa viagem carnavalesca no tempo e por contribuir para a divulgação de 

nossa querida Vila Boa. 

Fico feliz pelo seu empenho em tudo que fez. 

Nós foliões reverenciamos e proclamamos os sete dons. Que o Espírito possa falar mais alto 

nesta "Festa da Carne"! 
Quadro 04: DSC da Pergunta 1 – Categoria A 

Fonte: Qualiquantsoft - DSC da Pergunta 1 - Categoria A 
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Fluxograma 01: Fluxograma do DSC Pergunta 1 - Categoria A 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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Conclusão:  

 O Discurso do Sujeito Coletivo propiciou uma análise empírica e coesa sobre a primeira 

ação desenvolvida. Conclui-se que a exposição de lançamento do museu marcou um período 

onde pôde ser notada a alegria dos visitantes que relataram seus pontos de vistas sobre a 

exposição e sua itinerância. A aceitação e acolhimento do público aponta o reconhecimento 

dos mesmos pela rememoração da memória pessoal a partir de lembranças expostas nos 

relatos com base no vivenciado. A felicidade destes ao se identificarem com os objetos 

expostos marcou tal momento tornando assim, mecanismos de estudo.  

 

3.2.2 Exposição itinerante do Museu do Carnaval de Goiás 

 

A apresentação é iniciada com os resultados alcançados através dos relatos coletados na 

exposição ‘Goiás, um sonho de amor no coração do Brasil’ na itinerância do Museu do 

Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. A exposição foi realizada de 01 a 

31.05.2015, no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, situado em Goiânia, Goiás. 

Foram coletados 6 relatos. Os relatos foram colhidos de pessoas que visitaram a 

exposição a fim de buscar a opinião coletiva sobre a mesma. 

 Os relatos coletados resultam o (Quadro 05). 

Nome Atividades e Papel Social 

E1 Guia de Turismo Regional 

E2 Estudante Museologia 

E3 Guia de Turismo Regional, Nacional e 

América do Sul 

E4 Guia de Turismo Regional e Nacional 

E5 Turismóloga 

E6 Turista 
Quadro 05: Perfil dos Entrevistados - B 

Fonte: Qualiquantsoft - Entrevistados - Categoria B 

 PERGUNTA 1: Deixe sua opinião sobre o Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo 

Washington Souza, estilo museu itinerante e a Exposição ‘Goiás, um sonho de amor no 

coração do Brasil’ na itinerância do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington 

Souza. 
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 Os relatos coletados nesta ação resultam o (Quadro 06): 

Entrevistado Relato 

E1 O museu do Carnaval, o local oferece uma oportunidade única e 

descobrimento e reconhecimento de um evento cultural pouco reconhecido 

pelos goianos que conta uma história de um passado não tão recente. Um 

movimento cultural que faz parte da cultura nacional. Neste local podemos 

conhecer um pouco da história do carnaval na Cidade de Goiás com sua 

peculiaridade e curiosidades e esforços daqueles que dedicavam o tempo para 

esta manifestação consagrada no coração do Brasil e contada e representada 

por seu curador Sr Washington de Souza, rei momo da Cidade de Goiás. 

E2 A exposição itinerante do Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo 

Washington Souza que ocorreu no Cine Goiânia Ouro teve uma ótima 

receptividade, embora nosso Estado seja carente neste âmbito carnavalesco o 

acervo exposto nos provou o contrário. Peças ricas e adornos que deixou 

muitos de queixo caído comparando as ricas fantasias carnavalescas carioca. 

Teve uma ótima aceitação pelo público nos orgulhando da criatividade e 

força de vontade dos Goianos. 

E3 Parabéns ao Prof. Washington, pelo excelente trabalho, levando a cultura e 

tradição da Cidade de Goiás, antiga Vila Boa no Estado e no Brasil. A quem 

teve a oportunidade de visitar sua exposição, no cine Goiânia Ouro, pode 

vivenciar a história das machinhas carnavalescas e a religiosidade do coração 

do Brasil. 

E4 Boa tarde meu amigo e Professor Washington. Quero dizer que eu fiquei 

encantada com a exposição sobre o carnaval. Quero dizer que achei de muito 

bom gosto e ficou, assim, muito bem explicado, as peças belíssimas, 

perfeitas, o local da exposição foi um local muito bem escolhido, bem 

centralizado, um espaço bacana. E quero dizer que é necessário que haja mais 

exposições desse nível, desses tipos de documentário, de situações pra que 

possamos conhecer mais do nosso Goiás, pra que possamos entender mais 

sobre o carnaval. Pra que possamos nos inteirar mais do que é nossa riqueza. 

Eu só tenho a dizer parabéns, e que ficou muito bom. E quero participar mais 

vezes e obrigada pela oportunidade. 

E5 Parabéns pela exposição. A mesma me retirou muitos preconceitos sobre o 

carnaval e o samba no estado de Goiás. Perceber que existe esta manifestação 

com características fortes do nosso estado, despertou em mim a curiosidade 

de conhecer mais o Carnaval na nossa região. Muito bem planejados a 

exposição e as ações educativas a cerca do tema. Mais uma vez, Parabéns. 

E6 Parabéns. Estive visitando o Cine Ouro, hoje... um pouco rápido... Mas o 

suficiente a apreciar o trabalho... 
Quadro 06: Relatos - Categoria B 

Fonte: Qualiquantsoft - Resumo de Ideias Centrais Pergunta 1 - Categoria B 
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Extraiu-se dos relatos as Ideias Centrais, Expressões Chaves e Ancoragem, conforme 

(Quadro 07): 

ENTREVISTADO IDEIAS 

CENTRAIS 

EXPRESSÕES-

CHAVES 

ANCORAGEM 

E1 Resgate Histórico O local oferece uma 

oportunidade única e 

descobrimento e 

reconhecimento de um 

evento cultural pouco 

reconhecido pelos 

goianos que conta uma 

história de um passado 

não tão recente. Um 

movimento cultural 

que faz parte da 

cultura nacional. 

 

E2 Boa aceitação do 

público 

Teve uma ótima 

aceitação pelo público 

nos orgulhando da 

criatividade e força de 

vontade dos Goianos 

 

E3 Resgate Histórico Parabéns ao Prof. 

Washington, pelo 

excelente trabalho, 

levando a cultura e 

tradição da Cidade de 

Goiás, antiga Vila Boa 

no Estado e no Brasil 

A quem teve a 

oportunidade de visitar 

sua exposição, no cine 

Goiânia Ouro, pode 

vivenciar a história das 

machinhas 

carnavalescas e a 

religiosidade do 

coração do Brasil. 

E4 Acervo rico As peças belíssimas, 

perfeitas, o local da 

exposição foi um local 

muito bem escolhido, 

bem centralizado, um 

espaço bacana. E 

quero dizer que é 

necessário que haja 

mais exposições desse 

nível, desses tipos de 

documentário, de 

situações pra que 

possamos conhecer 

mais do nosso Goiás, 

pra que possamos 

entender mais sobre o 

carnaval. Pra que 

possamos nos inteirar 

Quero dizer que eu 

fiquei encantada com a 

exposição sobre o 

carnaval. 
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mais do que é nossa 

riqueza. 

E5 Esclarecimento. Muito bem planejados 

a exposição e as ações 

educativas a cerca do 

tema. 

A mesma me retirou 

muitos preconceitos 

sobre o carnaval e o 

samba no estado de 

Goiás. Perceber que 

existe esta 

manifestação com 

características fortes 

do nosso estado, 

despertou em mim a 

curiosidade de 

conhecer mais o 

Carnaval na nossa 

região 

E6 Apreciação.   
Quadro 07: IC/ECH/AC dos relatos - Categoria B 

Fonte: Qualiquantsoft - Resumo de Ideias Centrais Pergunta 1 - Categoria B 

 

 Logo, constrói-se com os relatos do seguinte DSC: 

 

Estive visitando o Cine Ouro, e quero dizer que eu fiquei encantada com a exposição sobre o 

carnaval. A mesma me retirou muitos preconceitos sobre o carnaval e o samba no estado de 

Goiás. 

Perceber que existe esta manifestação com características fortes do nosso estado, despertou 

em mim a curiosidade de conhecer mais o Carnaval na nossa região. 

A quem teve a oportunidade de visitar sua exposição, pode vivenciar a história das 

machinhas carnavalescas e a religiosidade do coração do Brasil. As peças belíssimas, 

perfeitas, o local da exposição foi um local muito bem escolhido, bem centralizado, um 

espaço bacana. E quero dizer que é necessário que haja mais exposições desse nível, desses 

tipos de documentário, de situações pra que possamos conhecer mais do nosso Goiás, pra 

que possamos entender mais sobre o carnaval. Pra que possamos nos inteirar mais do que é 

nossa riqueza. 

O local oferece uma oportunidade única de descobrimento e reconhecimento de um evento 

cultural pouco reconhecido pelos goianos que conta uma história de um passado não tão 

recente. Um movimento cultural que faz parte da cultura nacional. 

Muito bem planejados a exposição e as ações educativas acerca do tema. 

Parabéns ao Prof. Washington, pelo excelente trabalho, levando a cultura e tradição da 

Cidade de Goiás, antiga Vila Boa no Estado e no Brasil. Teve uma ótima aceitação pelo 

público, nos orgulhando da criatividade e força de vontade dos Goianos. 
Quadro 08: DSC da Pergunta 1 - Categoria B 

Fonte: Qualiquantsoft - DSC da Pergunta 1 - Categoria A 
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Fluxograma 02: Fluxograma do DSC Pergunta 1 - Categoria B 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
 

 

Conclusão:  

  

Com a primeira mostra itinerante do Museu do Carnaval de Goiás foi possível detectar a 

visão do público visitante sobre o carnaval e a cultura goiana. Houve desmistificação de 

preconceitos a partir da contextualização histórica tratada na expografia. Os visitantes 

denotaram encantamentos sobre o local escolhido para a mostra bem como sua relação com a 

cultura. Foram sugeridos mais ações acerca do tema que é pouco reconhecido pelos goianos 

mesmo sendo de referencia nacional. Para tanto, conclui-se a aceitação do público ao museu. 

 

3.2.3 Cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental do Museu  

 A apresentação é iniciada com os resultados alcançados através dos relatos coletados na 

exposição de Lançamento da Pedra Fundamental do Museu do Carnaval de Goiás - Rei 
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Momo Washington Souza. A exposição foi realizada em 23.09.2015, no Mercado da 74, 

Centro, Goiânia – GO. 

 Foram coletados 3 categorias de relatos. Os relatos foram coletados de pessoas que 

visitaram a exposição a fim de buscar a opinião coletiva sobre a mesma. 

Nome Atividades e Papel Social 

E1 Representante Ibram 

E2 Professor universitário 

E3 Professora aposentada 
Quadro 09: Perfil dos Entrevistados - C 

Fonte: Qualiquantsoft - Entrevistados - Categoria C 

 

 PERGUNTA 1: Deixe sua opinião sobre o Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo 

Washington Souza, e a Exposição de Lançamento da Pedra Fundamental do Museu do 

Carnaval de Goiás - Rei Momo Washington Souza 

 Os relatos coletados nesta ação resultam o (Quadro 10). 

Entrevistado Relato 

E1 É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui, dentro da programação da 

9º Primavera dos Museus, mas o prazer maior é poder estar aqui nesse espaço 

entre amigos e vivendo também a história. Esse processo que a gente esta 

passando por ele aqui hoje, é história e mais pra frente a gente vai poder 

contar pros nossos amigos, pros nossos familiares que um dia nós podemos 

viver esse processo aqui e dizer: “olha, eu também participei”. E é uma 

alegria estar aqui e uma alegria maior é poder continuar essa festa com samba 

no dia que a gente fala de algo tão importante como a criação do Museu do 

Carnaval de Goiás. Quero parabenizar a todos e dizer que realmente estou 

feliz de estar aqui hoje. Obrigado! 

E2 Boa noite! Estou muito emocionado com este encontro, acho que é um 

orgulho para todos nós, de estamos aqui contigo, com esse trabalho, com tua 

equipe maravilhosa que é uma nova geração na museologia, e o curso da 

UFG, com certeza meus colegas professores se orgulham muito de todo este 

esforço. Vida longa ao Museu do Carnaval. Obrigado. 

E3 A Cidade de Goiás é uma cidade rica culturalmente. E o bairro Goiás II 

participa dessa etapa. Suas serras fazem parte da nossa cultura. Muralhas de 

pedra e outros elementos como os resquícios de olaria. Está localizado em um 

vale rico em palmeiras, ipês e o Glamoroso paredão da Serra Dourada. De 

onde Goiandira do Couto, a eterna rainha do carnaval da antiga capital, tirava 

as areias pra suas telas. Na gastronomia, a cagaita, o cajuzinho do cerrado, a 

mutamba e outros frutos são elementos locais com destaque nacional. Região 

rica em argila que possibilitou o alavancar econômico pelo artesão, tendo 

como referencia o artesanato local. No aspecto religioso o bairro predomina a 



80 

 

tradição das quermesses. O museu poderá trazer respaldo cultural para a atual 

juventude e valorizando nossas raízes tais como as orquídeas do cerrado. 
Quadro 10: Relatos - Categoria C 

Fonte: Qualiquantsoft - Resumo de Ideias Centrais Pergunta 1 - Categoria B 

 

Extraiu-se dos relatos as Ideias Centrais, Expressões Chaves e Ancoragem, conforme 

(Quadro 11): 

ENTREVIST

ADO 

IDEIAS 

CENTRAIS 

 EXPRESSÕES-

CHAVES 

ANCORAGEM 

E1 Momento 

histórico 

 Esse processo 

que a gente esta 

passando por ele 

aqui hoje, é 

história e mais 

pra frente a gente 

vai poder contar 

pros nossos 

amigos, pros 

nossos familiares 

que um dia nós 

podemos viver 

esse processo 

aqui e dizer: 

“olha, eu 

também 

participei”. 

E é uma alegria 

estar aqui e uma 

alegria maior é 

poder continuar 

essa festa com 

samba no dia que 

a gente fala de 

algo tão 

importante como 

a criação do 

Museu do 

Carnaval de 

Goiás. 

E2 Orgulho   Estou muito 

emocionado com 

este encontro, 

acho que é um 

orgulho para 

todos nós, de 

estamos aqui 

contigo, com 

esse trabalho, 

com tua equipe 

maravilhosa que 

é uma nova 

geração na 

museologia 

E3 Riqueza  A Cidade de 

Goiás é uma 

cidade rica 

culturalmente. 

O museu poderá 

trazer respaldo 

cultural para a 

atual juventude e 

valorizando 

nossas raízes tais 

como as 
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orquídeas do 

cerrado. 
Quadro 11: IC/ECH/AC dos relatos - Categoria C 

Fonte: Qualiquantsoft - Resumo de Ideias Centrais Pergunta 1 - Categoria C 

 Logo, constrói-se com os relatos do seguinte DSC: 

 

Estou muito emocionado com este encontro, acho que é um orgulho para todos nós, de 

estamos aqui contigo, com esse trabalho, com tua equipe maravilhosa que é uma nova 

geração na museologia. 

Esse processo que a gente está passando por ele aqui hoje, é história e mais pra frente a gente 

vai poder contar pros nossos amigos, pros nossos familiares que um dia nós podemos viver 

esse processo aqui e dizer: “olha, eu também participei”. 

E é uma alegria estar aqui e uma alegria maior é poder continuar essa festa com samba no dia 

que a gente fala de algo tão importante como a criação do Museu do Carnaval de Goiás. O 

museu poderá trazer respaldo cultural para a atual juventude e valorizando nossas raízes tais 

como as orquídeas do cerrado. 
Quadro 12: DSC da Pergunta 1 - Categoria C 

Fonte: Qualiquantsoft - DSC da Pergunta 1 - Categoria C 

 

 
 
Fluxograma 03: Fluxograma do DSC Pergunta 1 - Categoria C 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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Conclusão: 

Com o lançamento da Pedra Fundamental do Museu do Carnaval de Goiás foi possível 

detectar a emoção dos participantes. O relato menciona a memória atual no processo de 

construção de uma nova museologia por uma equipe jovem nesta museologia vanguardista. 

Contudo, conclui-se a importância do momento que ora traz respaldo para a juventude em 

uma analogia de preservação ambiental em diversos campos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre o carnaval 

e o processo de criação do Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo Washington Souza. 

Contudo, apontar o posicionamento e expectativas dos visitantes em relação à criação do 

referido museu. 

O primeiro passo da pesquisa foi realizar um levantamento bibliográfico acerca do 

tema. Um conjunto de cinco conceitos foram apontados. O trabalho buscou apontar a relação 

do carnaval com a educação, patrimônio, museologia e turismo cultural na Cidade de Goiás. 

Assim, entrelaçar o contexto carnaval, museologia; educação, escola de samba e carnavalesco, 

museólogo. Contudo concluiu-se que são conceitos similares. Identificou-se que o termo 

‘Escola de Samba’ é empregado de forma distintas aos grêmios recreativos por atuarem no 

aspecto social do ato de ensinar diversas questões a partir do ‘samba’, seja ele dança ou 

mesmo ‘ritmo/música’. Daí a relação com a educação que também no campo museológico 

perpassa no viés da ‘educação não formal’ ou ‘informal’ conforme premissas norteadas na 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – a partir de convenções da UNESCO – 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –.  As áreas carnaval 

e museologia que por sua relação se convergem. E no que tange o profissional ‘museólogo’ e 

‘carnavalesco’ estes possuem papeis importantes em suas áreas e atuação e de modo bastante 

similares nas ações desenvolvidas.  Paralelamente, foram investigados outros campos como o 

‘patrimônio’ e o ‘turismo cultural’, para justificar o produto museu em um destino turístico ou 

não. O resultado desse estudo deu origem ao capítulo um deste trabalho.  

Tal capítulo tornou-se uma abordagem cronológica do carnaval no Brasil por apontar 

momentos históricos como a chegada da família real portuguesa, o inicio do carnaval, seus 

períodos: Cucumbi, Entrudo, Cordões, Ranchos, Corso, Baile de Gala/Mascaras, Escola de 

Samba, Museu do Carnaval. As características identitária de cada um e os marcos de uma 

época passada e que muito pouco se vê nos dias atuais como é o caso dos ‘bailes de máscaras’ 

e ‘concursos de fantasias’.  

De modo sucinto neste estudo, pôde ser notado também, a constituição de ‘museu de 

carnaval’ ou correlatos no Brasil e fora do país. A identificar que mesmo a origem 

carnavalesca ou sua pujança do mesmo no país ter sido no Rio de Janeiro não foi lá a primeira 

concepção desta tipologia de museu. 
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Assim, o capítulo se finda de modo a apontar a influência inspiratória gerada no 

carnaval goiano e mesmo na concepção do Museu do Carnaval de Goiás a partir do 

carnavalesco e museólogo Clovis Bornay, que pela ousadia revolucionou o carnaval brasileiro 

e marcou época nesta história. 

O inventário das ações desenvolvidas pelo Museu do Carnaval de Goiás – Rei Momo 

Washington Souza (Apêndice B, C e D), é a base de dados que resultou no segundo capítulo 

deste trabalho. Tal ficha de identificação possibilitou o nortear da pesquisa e facilitou o 

desenrolar da proposta que foi apresentar a concepção o Museu do Carnaval e Goiás, sua 

origem, finalidades, ações desenvolvidas e mesmo suas premissas. 

Com essa metodologia foi possível identificar sua origem conforme é descrito ao 

longo do capítulo, bem como, sua finalidade que pautadas nas cartas da museologia apontam 

a seriedade de sua missão ora também referenciada. Neste caso vale ressaltar que são seis as 

normativas apontadas, sendo: 1) Declaração do Rio de Janeiro, 1958 (Seminário Regional da 

UNESCO sobre a função educativa dos museus, no Rio de Janeiro, 1958); 2) Declaração de 

Santiago. 1972; 3) Declaração de Quebec: Princípios de base de uma nova Museologia, 1984; 

4) Declaração de Caracas, 1992; 5) Código e Ética do ICOM para Museus, 2001; 6) 

Declaração de Quebec sobre a preservação do Sspritu Luci.  

Desta forma pode ser notado a fundamentação institucional bem como os processos de 

legitimação da instituição Museu do Carnaval de Goiás – Rei momo Washington Souza –. 

Sejam eles por meio da mídia televisiva ou redes sociais e mesmo por notas em portais 

institucionais e manchetes de jornal seja impresso, on line ou radialíssimo como apontado em 

anexos. Da mesma forma que sua constituição jurídica. 

Outro fator condicional a ser apontado são as parcerias realizadas pela instituição, as 

quais possibilitaram apresentar a cultura goiana, bem como, desenvolver ações sociais que de 

maneira mútua possibilitou e vem possibilitando sua consolidação, e aceitação pelo público 

conforme pode ser notado na estratificação da pesquisa apontada.  

A última parte o trabalho foi apresentar o posicionamento da comunidade e turistas 

que visitaram o museu. Tal posicionamento acerca do projeto e das ações desenvolvidas pelo 

museu e mostrar sua importância e para o carnaval, cultura, educação, saúde, comunidade e 

outros campos de atuação. 
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Nesta parte do trabalho optou-se pela metodologia empírica fundamentada no método 

desenvolvido por Lefevre & Lefevre, e também já utilizados e citados por outros 

pesquisadores em diversas áreas do conhecimento. Esta ação resultou na análise do DSC – 

Discurso do Sujeito Coletivo –, na ancoragem o Software Qualiquantsoft, desenvolvido pela 

SPI – Sales & Pascoal Informática – com a contribuição de Lefèvre & Lefèvre para exclusiva 

análise do DSC.  

Vale ressaltar que o Software é patrimoniado pela USP – Universidade de São Paulo – 

e possui três licenças de uso: demonstrativo, uso individual e institucional. Da qual optou-se 

pela demonstrativa. Como o Software permite cadastrar a Pesquisa, Entrevistados, Perguntas 

e outras informações não utilizadas para tal fim. Foi realizada a primeira análise com o IAD1 

– Instrumento de Análise do Discurso 1, onde foi extraído das respostas da pergunta feita aos 

visitantes das exposições as Expressões Chave, Ideias Centrais e/ou Ancoragem que em 

seguida foi aplicada, que a partir de então inicia-se a Análise com o IAD2 – Instrumento de 

Análise do Discurso 2, onde é gerado o Discurso do Sujeito Coletivo de cada relato a partir 

das ECH de um grupo especifico categorizado anteriormente. Com os relatórios das análises 

gerados pelo software foram apontados e segue no (Anexo M) como é tal execução.  

Baseando-se nas narrativas dos visitantes do museu, a partir das exposições e ações 

realizadas ao longo do ano de 2015. Os relatos foram colhidos de pessoas que visitaram as 

exposições selecionadas a fim de buscar a opinião coletiva sobre a mesma e sobre o museu. 

Do mesmo modo que os discursos realizados em evento da instituição. 

A partir dos passos acima mencionados foi elaborado os fluxogramas dos DSCs, que 

apontaram tais itens a seguir:  o momento histórico de criação do Museu do Carnaval de 

Goiás – Rei Momo Washington Souza, o orgulho do público para com o mesmo, a riqueza do 

acervo, a boa aceitação do público, o resgate histórico, esclarecimento e apreciação por parte 

dos visitantes, a alegria, emoção destes, dedicação na produção por parte da equipe envolvida, 

lembranças de outras épocas, uma exposição fantástica, a representação da Festa do Divino, 

tido como evento cultural, definição do carnaval como momentos felizes, o culto às origens, a 

riqueza em detalhes nas mostras, reconhecimento do trabalho desenvolvido aos 

homenageados, a carnavalesca Goiandira do Couto, a ligação entre Goiás e carnaval, a 

escassez de espaços culturais, investimento nas tradições, costumes e folclore por parte do 

museu. Seu estudo sobre sustentabilidade e promoção da cultura, a importância e 
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potencialidade do Estado de Goiás e a competência no desenvolvimento da exposição por 

parte do curador e dos envolvidos. Seja a Universidade Federal de Goiás que tem apoiado e 

dado respaldo institucional e acadêmico, seja a Secretaria de Educação Cultura, Esporte e 

Lazer por intermédio do Palácio Conde dos Arcos que tem cedido o espaço para as exposições 

desde o lançamento do projeto e demais colaboradores, aqueles que ainda se fazem na equipe 

ou mesmo os que já não mais, mas, que por meio das ações tiraram proveito para suas 

produções acadêmicas e mesmo conhecimento pessoal e curricular. 

Quando pensar em museus, vejo que devemos ter sempre em mente que eles existem 

para os usuários, em primeiro lugar. Mas também, para o intercambio bibliográfico e 

conservação do patrimônio. Para tanto, apropriar-se de uma pertença imparcialidade é querer 

obrigatoriamente preencher os vazios da própria pesquisa, uma vez que a construção do 

objeto é primordial quando se refere ao próprio homem. Pois, cada etapa concluída do 

conhecimento é limitada. 

O atalho trilhado nesta pesquisa foi sem dúvida longo e árduo, mas, gratificante. 

Tentar sutilmente trabalhar alguns aspectos de oralidade dos visitantes do museu do Carnaval 

de Goiás e sua aceitação pelo público. Assim, justifica a escolha dos enredos utilizados no 

mesmo. 

Interessante foi perceber que outros aspectos explorados nesta pesquisa contribuíram 

para a organização de um banco de dados para a produção do Carro Alegórico Educativo do 

museu o qual o lançamento figura a programação da 14ª Semana nacional dos Museus desta 

instituição estudada junto ao IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus –, e outros possíveis 

temas de estudo a ser desenvolvido pela instituição museológica junto aos seus estagiários e 

pesquisadores. E assim, julgar-me-ei mais digno e útil, se as abordagens aqui apresentadas 

puderem servir de trilhas a serem percorridas para promissoras conquistas no campo 

museológico. 

Portanto, o objetivo real deste trabalho não foi esgotar, de modo a encerrar toda a 

investigação. Que outras descobertas possam contribuir para a construção social do saber 

acadêmico, porque a cada mergulho profundo, os olhos parecem enxergar mais e os vultos 

vão tomando novas formas e ficando mais nítidos. No entanto, estes vultos são outras longas 

histórias, que fazem parte da história a ser trilhada pelo Museu do Carnaval de Goiás e seu 

público. 
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E para finalizar nada melhor que mencionar as palavras de Cândido onde 

Acredita-se em uma grande potencialidade da pedagogia museológica, 

porque partilha com a sociedade princípios técnicos metodológicos da 

Museologia para que ela se aproprie e participe das seleções e do tratamento 

museológico, além o caráter renovador a ideia já ressaltada. Dessa forma, 

aborda a possibilidade de uma negação do patrimônio preestabelecido, e 

compreende que uma seleção ou preservação encetada a partir de 

determinados pontos e vista possa ser questionada ou não aceita, assim como 

as lacunas são também informações preciosas para motivar reflexões 

(CÂNDIDO. 2013, p.210).  

Assim, a musealização por ser seleção, possibilita examinar com atenção esses poderes 

tornando parte essencial da educação em museus. 
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Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador (2015) 
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APÊNDICE C: QUADRO DE INVENTÁRIO DAS AÇÕES DO MUSEU 
Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador (2015) 
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Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador (2015) 
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ANEXO A – CONVITE DO LANÇAMENTO DO MUSEU  
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza 
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ANEXO B – EXPOSIÇÃO CONTA A HISTÓRIA DO CARNAVAL EM GOIÁS 
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza 
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ANEXO C – EXPOSIÇÃO SOBRE O CARNAVAL EM GOIÁS VAI ATÉ DIA 13 
Fonte: Jornal O Popular 
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ANEXO D – PROGRAMAÇÃO DA 13ª SEMANA DE MUSEUS 
Fonte: Instituto Brasileiro de Museus 
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ANEXO E – CAPACITAÇÃO PARA GUIAS DE TURISMO 
Fonte: Fanpage Facebook Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza 
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ANEXO F – EXPOSIÇÃO MUSEU DO CARNAVAL 
Fonte: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro 
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ANEXO G – DIVULGAÇÃO/CONVITES 
Fonte: Fanpage Facebook Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza 
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ANEXO H – ESTATÍTICA DA 13ª PRIMAVERA DOS MUSEUS 
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza 
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE MISSÃO 
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza 
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ANEXO J – REGISTRO 
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza 
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ANEXO K – PROGRAMAÇÃO DA 14ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS 
Fonte: Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza/IBRAM 
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ANEXO L – POEMA: ENTRE SONHOS E DESAFIOS 
Fonte: Acervo do Museu do Carnaval de Goiás Rei Momo – Washington Souza 
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ANEXO L – MANUAL QUALIQUANTSOFT 
Fonte: Sales & Paschoal Informática 
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