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RESUMO  

 

As culturas populares vêm sendo tomadas como novo meio de expansão da 

economia de mercado, o que encontra reflexo na ampliação do interesse midiático e nas 

políticas públicas para a cultura. Com a instalação do Registro do Patrimônio Imaterial, 

em 2000, novos atores, antropólogos e folcloristas, que antes dificilmente eram ouvidos 

pelas ações patrimonialistas, entram em cenas reivindicando seu espaço como produtores 

qualificados de conhecimentos sobre as formas de expressão cultural do povo brasileiro. 

Esta dissertação revela a trajetória da Comissão Goiana de Folclore (CGF), representantes 

da Comissão Nacional de Folclore (CNFL), por meio das fontes documentais produzidas 

entre as duas entidades e os trabalhos deixados pelos intelectuais regionais vinculados ao 

folclorismo, em um recorte temporal que condiz com o seu período de maior influência. 

Nossa preocupação é a de pensar o papel dos folcloristas, reconhecidamente os primeiros 

intelectuais a contribuir com a compreensão da sociedade brasileira por meio de suas 

manifestações culturais, como agentes diretamente ligados à construção de identidades 

culturais. 

    

 

Palavras-chave: Folclore, folclorismo, patrimônio, cultura popular, identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The popular cultures has been taken as a new field for the expansion of the 

trade economy, what is reflected on the expansion of the midiatic benefit and in the public 

politics for the culture. With the establishment of the Registration of the Immaterial 

Heritage, in the year 2000, new actors, anthropologists and folklorists, those hardly have 

been considered by the heritage actions, becoming on stage demanding their place as 

producers of qualified knowledge about the cultural expressions of the brazilian people. 

This essay reviews the trajectory of the “Comissão Goiana de Folclore” (State of Goiás 

Commission on Folklore - CGF), official representative of the “Comissão Nacional de 

Folclore” (Brazilian National Commission on Folklore - CNFL), using the documental 

sources produced by both associations and the works leaved by the regionalists 

intellectuals entailed by the folklorism, in a temporal cut that match with their period of 

best influence. Our concern is about the folklorists acting, recognized as the first 

intellectuals to contribute with the understanding of the brazillian society by his cultural 

manifestations, as the agents straightly jointed in the construction of cultural identities.     

 

Key-words: Folklore, folklorism, heritage, popular culture, identity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE IMAGENS 

 

Imagem 1: Revista Brasileira de Folclore Nº 16 ................................................................. 92 

Imagem 2: Revista Brasileira de Folclore Nº 28 ................................................................. 92 

Imagem 3: Revista Brasileira de Folclore Nº 29 ................................................................. 92 

Imagem 4: Regina Lacerda em exposição de artesanato. 1976......................................... 111 

Imagem 5: Folder turístico da Procissão do Fogaréu, da cidade de Goiás........................ 150 

Imagem 6: Folder do Círio de Nazaré, de Belém.............................................................. 150 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AGL: Academia Goiana de Letras 

AMA: Alceu Maynard Araújo 

BN: Bráulio do Nascimento 

CBF: Congresso Brasileiro de Folclore  

CDFB: Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro 

CGF: Comissão Goiana de Folclore 

CIDARQ: Centro de Informação e Documentação Arquivística 

CIVAT: Companhia Interestadual dos Vales do Araguaia e Tocantins 

CJT: Cônego José Trindade 

CNFCP: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 

CNFL: Comissão Nacional de Folclore 

CNS: Colemar Natal e Silva 

EC: Edison Carneiro 

IBECC: Instituto Brasileiro para a Educação, Ciência e Cultura 

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IGF: Instituto Goiano de Folclore 

IHGG: Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 

IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

GOIASTUR: Empresa Goiana de Turismo 

GR: Gelmires Reis 

MIS-GO: Museu da Imagem e do Som de Goiás 

MUZA: Museu Goiano Zoroastro Artiaga 

OVAT: Organização Vilaboense de Artes e Tradições 

RA: Renato Almeida 

RL: Regina Lacerda 

SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEC: Secretaria de Educação e Cultura 

UCG: Universidade Católica de Goiás 

UFG: Universidade Federal de Goiás 

UNESCO: United Nacions for Education, Science and Culture Organization 

 



SUMÁRIO 
 

RESUMO 

ABSTRACT 

LISTA DE IMAGENS 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 11

CAPÍTULO 1 - APONTAMENTOS OBRE A CONSTITUIÇÃO DO FOLCLORE: DAS 

PESQUISAS INICIAIS À INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM CAMPO DE ESTUDOS ................. 28 

1.1. Os caminhos do Folclore no Brasil, seu percurso “fundador” ..................................... 29 

1.2. A superação do legado romântico ................................................................................ 36 

1.3. O advento modernista e a Ciência do Folclore............................................................. 42 

CAPÍTULO 2 - UM HISTÓRICO DA COMISSÃO GOIANA DE FOLCLORE: A 

CORRESPONDÊNCIA COM A COMISSÃO NACIONAL .......................................................... 56 

2.1. As primeiras tentativas de união entre os folcloristas .................................................. 56 

2.2. A consolidação da Comissão Nacional de Folclore e a primeira fase da Comissão 

Goiana de Folclore .............................................................................................................. 62 

2.3. A segunda fase do folclorismo em Goiás ..................................................................... 78 

2.4. A difusão do folclore em Goiás.................................................................................... 89 

CAPÍTULO 3 - ENTRE A TRADIÇÃO E A HISTÓRIA: O PAPEL DA COMISSÃO GOIANA 

DE FOLCLORE NA CRIAÇÃO DE UMA IDENTIDADE REGIONAL ...................................... 117 

3.1. Entre percepções do social e métodos folclóricos ...................................................... 122 

3.2. Os instrumentos para a construção de uma identidade regional: tradição, memória e 

representação ..................................................................................................................... 129 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................... 144 

FONTES............................................................................................................................155 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 161

 

ANEXOS...........................................................................................................................168 



 11

INTRODUÇÃO 

 

A problemática que inicialmente orientou nossa investigação relacionava-se à 

associação entre as práticas culturais folclóricas e a construção de identidades regionais. Para 

demonstrar que o vínculo representava uma importante ferramenta para a compreensão das 

práticas culturais no Estado de Goiás, buscamos investigar o trabalho da Comissão Goiana de 

Folclore (CGF), criada em dezembro de 1948, acreditando ser essa instituição um possível 

agente proponente dessa identidade. A CGF surgiu um ano após a criação da Comissão 

Nacional de Folclore, e se designava a cumprir o papel de identificar, “resgatar” e incentivar 

as manifestações folclóricas do estado, assim como da região Centro-Oeste do país1.  

Ao acompanhar a atuação da CGF, pudemos discutir sobre os seguintes temas 

correlacionados a essa Comissão, dentre outros: 1) qual o papel desempenhado pela 

instituição na criação de uma identidade cultural para Goiás; 2) quais os principais 

responsáveis por essa iniciativa e quais os meios que dispunham para realização das 

demandas; 3) qual a relação da Comissão Goiana de Folclore com a sua matriz, a Comissão 

Nacional de Folclore; 4) como foram instituídos a pesquisa e os estudos folclóricos, de modo 

geral, no Brasil, e de modo específico, no Centro-Oeste; 5) quais os campos de atuação dos 

folcloristas; 6) como relacionar a construção das identidades ao trabalho da Comissão de 

Folclore Goiano. Além de anunciar os temas citados, esta introdução também demonstrará os 

caminhos percorridos para a coleta e o recorte das fontes pertinentes ao tema e as 

preocupações teórico-metodológicas que surgiram, quando da elaboração de uma relação 

histórica entre o papel desempenhado pela CGF e a construção de uma identidade regional. 

A rede formada nacionalmente por estudiosos e interessados pelo folclore, e 

suas mais variadas formas de expressão, contava com a estrutura do Instituto Brasileiro de 

Educação, Ciência e Cultura (IBECC), vinculado à UNESCO e ao Ministério das Relações 

Exteriores. Aliados a essa estrutura estavam filiados praticamente todos os nomes 

relacionados aos estudos do Folclore no Brasil, somando-se alguns intelectuais preocupados 

com os estudos culturais do país de forma geral2, tendo à frente Renato Almeida, funcionário 

do Ministério das Relações Exteriores. Pesquisador da música tradicional brasileira, inclusive 

                                                 
1 O espaço geográfico-cultural da Comissão Goiana de Folclore assim foi designado porque Mato Grosso 
instalou sua filial da CNFL somente em fins da década de 1960. 
2 Citamos alguns membros da Comissão Nacional de Folclore: Edson Carneiro, Luis da Câmara Cascudo, 
Cecília Meireles, Gustavo Barroso, Rossini Tavares de Lima, Roger Bastide. Nas Comissões Estaduais, cabe 
citar: Hildegardes Viana, Luis Saia, Florestan Fernandes, Dante Laytano, Érico Verríssimo. 
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com uma memorável passagem por Goiânia, em seu Batismo Cultural, em 1942. Na ocasião, 

Almeida anotou e gravou as obras musicais dos tocadores e cantadores do interior e da nova 

capital de Goiás. Desde então, firmou contatos com estudiosos locais das questões que 

envolviam as manifestações culturais do povo goiano. 

Antes mesmo de chegarmos às manifestações folclóricas regionais, nossa 

preocupação partia da constatação do interesse no chamado “patrimônio imaterial”, com o 

incremento de políticas públicas para o fomento das manifestações populares, desde fins dos 

anos 1980. Esse interesse culminou na assinatura do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 

2000, que “institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 

patrimônio cultural brasileiro”. Foi por meio do dossiê da equipe formada pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para a implantação do Registro como 

meio de salvaguardar os bens culturais intangíveis que nos deparamos com uma linha de 

estudos que aparentemente estava estagnada e em desuso, mas se mostrou muito atual e em 

constante renovação no que dizia respeito aos estudos das manifestações populares de cultura, 

nas suas diversas formas. O Folclore, por meio do Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular (CNFCP), se fez representar dentro da estrutura do IPHAN, órgão, tradicional e 

historicamente, preocupado em resguardar os monumentos edificados representativos da 

nossa cultura. Por meio dos estudos folclóricos e pela criação do mecanismo de Registro 

como forma de acautelamento estatal dos nossos “novos bens culturais”, renovou-se a 

polêmica em torno da questão do Folclore como forma de entendimento do “povo brasileiro”. 

O debate ocorrido no momento de implantação das ciências sociais no Brasil, e que alcançou 

o movimento folclórico brasileiro em pleno processo de consolidação (anos 1930 a 1950), 

girava em torno dos que buscaram, e ainda buscam, incorporar o tema do folclore em suas 

disciplinas acadêmicas (Sociologia, Antropologia, Etnografia). Para esses mesmos estudiosos, 

cabia a defesa inclusive da elevação do Folclore3 como disciplina acadêmica autônoma, ainda 

que hoje esse empenho tenha se dissolvido. Cada vez mais, no âmbito acadêmico, apesar das 

dificuldades, denota-se a ocorrência de um novo olhar entre os estudiosos, como os 

historiadores: esse novo olhar sugeria que a observação das culturas populares servia para 

acessar os elementos aglutinadores e de identificação, formas de expressão social e de 

contestação, sendo movimentos de resistência ou de sincretismo. Nesta linha de produção, 

podemos ressaltar a obra mais elaborada de E.P. Thompson sobre A formação da classe 

operária inglesa, para a qual o autor confessou estar “cada vez mais propenso a dispor de 

                                                 
3 Convencionou-se usar o termo iniciado em letra minúscula quando se referir ao tema de forma geral, o objeto 
folclore, e com maiúscula quando se referir aos estudos em torno do objeto, a ciência do Folclore. 
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materiais folclóricos”, tendo seu trabalho se desdobrado após o mergulho neste novo ramo de 

informações para os historiadores (THOMPSON, 2001). Em Costumes em comum (2005), o 

autor analisa conceitos oriundos dessa nova perspectiva em contraposição a outros, já em uso 

pelos historiadores sociais ingleses, adeptos da escola marxista e da noção de hegemonia: 

costume x hábito; mito x crença; controle social x teatro do protesto são alguns dos conceitos 

debatidos. Seria dispensável uma colocação da imperativa interdisciplinaridade com a 

Antropologia e com a Sociologia para os estudos históricos que pretendem lidar com as fontes 

folclóricas, caso trabalhos assim não fossem ainda pouco difundidos e, até mesmo, pouco 

aceitos em algumas linhas acadêmicas.  

Este debate entre as ciências sociais pode ser interpretado também como um 

novo momento de releitura do Brasil, uma vez que, nos anos 40 e 50 do século passado, o país 

ainda vivia em meio a reformas políticas e sociais muito intensas, que conviveram com o 

anunciado desejo de propor novos contornos para a “consciência nacional”, para usar uma 

expressão muito comum na época. No âmbito das políticas culturais em várias instâncias, 

cabe destaque para a criação do IPHAN no Estado Novo de Vargas e a criação da Comissão 

Nacional de Folclore (CNFL), de inspiração democrática, em 1947. Justamente pela riqueza 

do momento histórico do período de implantação da CNFL, em que velhos paradigmas 

estavam sendo derrubados com a deflagração de duas Guerras Mundiais, não acreditamos 

terem sido apenas fatores políticos os responsáveis pela nova fase dos estudos folclóricos no 

país, da mesma forma que o surgimento das novas ciências sociais não bastou para que o 

Folclore galgasse espaço de destaque na nova academia. O advento do folclorismo no Brasil 

pode ser entendido como aliado de uma das vertentes que propuseram uma nova leitura sobre 

o povo brasileiro. Igualmente, alguns fatores sociais foram de extrema importância para a 

renovação dessa linha de pensamento e estão relacionados com o quadro de livre pensadores 

inseridos nas esferas do poder. Após algumas tentativas, esses pensadores perceberam o 

período favorável para a implantação de uma rede nacional que permitisse unir os esforços na 

pesquisa, identificando e desenvolvendo a compreensão do “nosso folclore” como forma de 

entendimento da formação da sociedade como um todo4.  

Contudo, retornando às nossas preocupações com respeito ao folclore e às 

identidades, esse crescimento do interesse pelo que os modernistas, em sua busca por redefinir 

a identidade nacional através da essência mais básica da cultura popular, chamavam de 

                                                 
4 As definições em torno do “Folclore” e as associações dos folcloristas são temas do Capítulo I e II desta 
dissertação, respectivamente. 
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“coisas do espírito do povo”5 não trouxe um renascimento do pensamento folclórico 

constituído por nomes de destaque da erudição nacional, apesar da recorrência à obra de 

Amadeu Amaral, Mário de Andrade, Câmara Cascudo, e outros. Afora a filiação com o 

advento modernista, com a imediata identificação com as idéias de Mário de Andrade, o atual 

IPHAN, com suas novas prerrogativas em torno das manifestações culturais, e o meio 

acadêmico não avaliaram, em nosso entender, a importância daqueles que estudaram, 

coletaram, classificaram e publicaram artigos, embora muitas vezes ausente da cientificidade 

acadêmica, sobre as manifestações folclóricas brasileiras. A importância dessa avaliação não 

reside apenas em conceder crédito e mérito aos pioneiros ou em “resgatar a cultura do povo” 

(objetivo ilusório para o historiador atento), mas, sobretudo, em compreender o universo 

cultural regional e nacional. Conseguir avaliar como, nos anos entre 1940 e 1960, as 

Comissões de Folclore identificavam, historicizavam, apoiavam e organizavam manifestações 

culturais que denominavam de “folclóricas” é, ao mesmo tempo, investigar “como” se 

conduziu o corte epistemológico entre “saber popular” e “saber científico” e compreender os 

limites e as possibilidades nascidas da interlocução e da interação entre as políticas públicas e 

a construção de “identidades nacionais”.  

Além disso, nos preocupamos com o pouco reconhecimento dado pelo advento 

da História Cultural e dos trabalhos em torno da “cultura popular” aos estudos folclóricos. 

Junto do anterior, cabe registrar a grande influência que este tema (cultura popular) obteve no 

período de criação das Comissões, contemporâneas do estabelecimento das ciências sociais no 

Brasil. Se o Folclore perdeu espaço no arranjo institucional e acadêmico, sofrendo um 

processo de marginalização, que o impediu de tornar-se uma disciplina, algumas perguntas 

dos folcloristas foram incorporadas em outras disciplinas acadêmicas, chanceladas como 

donas de um “saber e um método científico”. Neste contexto, nos deparamos com a criação da 

CGF, composta por nomes “escolhidos a dedo” para a tarefa de incrementar os trabalhos em 

defesa do folclore goiano., As peculiaridades da CGF em relação às demais Comissões 

Estaduais poderão ser elucidadas por meio do acompanhamento do trabalho da CGF, que 

revelará, também, a associação entre as opções da Comissão e a elaboração de uma identidade 

regional.   

Foi Luis Rodolfo Vilhena quem recolocou em debate, no âmbito acadêmico, o 

tema que nos interessa. Em sua tese de doutoramento Projeto e Missão: O movimento 

folclórico brasileiro 1947-1964, o autor pretendeu investigar as ações da CNFL. Como 

                                                 
5 Expressão utilizada pelos contemporâneos do movimento folclórico, facilmente identificável nos tempos atuais 
como bens culturais de natureza imaterial ou intangível. 
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pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Vilhena teve acesso à documentação arquivada da 

CNFL e, de posse de ricas fontes, propôs uma trajetória da instituição na busca pela inclusão 

do Folclore como matéria acadêmica e pela institucionalização dos estudos folclóricos no 

país, como formas de consolidar essa linha de entendimento do povo brasileiro por intermédio 

das suas mais legítimas e distintas formas de expressão. Formas de expressão essas que agora 

tomam um novo sentido na forma dos “bens culturais de natureza imaterial”. Dessa leitura, 

surgiu mais uma pergunta que orientou nosso trabalho: a legitimação de manifestações 

folclóricas como significativas para compor a lista dos bens culturais brasileiros faz mudar a 

sua forma e finalidade? Esse questionamento também aparece em Memórias do Social, de 

Henri-Pierre Jeudy (1990), quando o sociólogo e teórico da museologia pondera sobre a 

crescente sistematização das ações de preservação: 

 

Da restituição das identidades culturais a um tratamento das memórias 
coletivas, as razões de modernizar a própria idéia de conservação constituem 
a lógica dessa reabilitação do sentido. E, entretanto, as palavras “patrimônio”, 
“memória coletiva” ou “identidade cultural” perderam seu poder conceitual, 
tornando-se expressões vagas que acabam designando o próprio 
esvaziamento do seu sentido... Mas a mobilização social que 
presumivelmente elas ocasionariam continua a se ampliar: nas regiões de 
todos os países do mundo, a busca das identidades culturais acaba motivando 
e dinamizando as práticas e políticas de conservação. (JEUDY, 1990, p.2) 

 

Uma vez que as políticas patrimonialistas, das várias instâncias de poder, se 

apoderam dos legados de uma profícua rede de estudiosos, sem, contudo, lhes tirar da 

marginalidade, cabe à crítica acadêmica o papel de justiça histórica. Como se faz isso? 

Compreendendo o processo de embate entre o Folclore e a institucionalização das ciências 

sociais no Brasil, caminho já proposto por Vilhena, mas, sobretudo, retomando a importância 

dos intelectuais folcloristas para pensar a cultura brasileira e propor políticas públicas capazes 

de efetivar a relação entre as identidades e o trabalho realizado nas Comissões (nacionais e 

regionais).    

Mesmo com a nova tendência mercadológica em torno da valorização das 

“identidades culturais”, somando-se toda uma estrutura de conceituação e pesquisa que 

decorre deste processo, ainda pesam sobre os estudos folclóricos a imagem de marginalidade, 

de matéria pequena executada por diletantes para agradar a leitores curiosos. Em virtude 

disso, decidimos trazer à lume, como o fizeram Vilhena e Nedel6, a trajetória de alguns 

                                                 
6 Luís Rodolfo Vilhena, obra já citada, Projeto e Missão: o movimento folclórico brasileiro 1947-1964, 
FUNARTE/FGV, 1997; Letícia Borges Nedel, tese de doutoramento, Um passado novo para uma história em 
crise: regionalismo e folcloristas no Rio Grande do Sul, UnB, 2005. 



 16

poucos intelectuais regionais que decidiram se entregar a uma linha de produção pouco 

reconhecida, mas que eram convictos quanto à sua contribuição para o futuro entendimento da 

cultura popular e da sociedade brasileira. 

Esta visão marginal não era alheia aos próprios folcloristas que muito se 

ressentiam da pouca expressividade que conseguiam dar a seus estudos, antes da formação da 

CNFL. Luís da Câmara Cascudo, expondo as dificuldades de se formar um grupo de 

estudiosos das “coisas do povo” chega a considerar o Folclore “o mais abandonado e 

pejorativo dos assuntos culturais brasileiros” (CASCUDO, APUD CARNEIRO, 1965, p. 

165). Em outra passagem, de 1940, reconhece que “não termos uma coisa que reúna os 

malucos que amam o Folclore é negativo e afastador de qualquer possibilidade de realização 

sistemática e geral. A conseqüência é ouvirmos folcloristas como palavra pejorativa e 

vagamente insultuosa” (CASCUDO, APUD ALMEIDA, 1974, p. 299). De certo modo, essa 

realidade foi ultrapassada pela formação da CNFL e, posteriormente, com a criação do órgão 

governamental de proteção ao folclore, a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro 

(CDFB). 

Mas a realidade dos estudos folclóricos nos centros mais afastados sempre foi 

de precariedade, sendo mantidos pela insistência de poucos adeptos da causa folclorista. 

Numa referência à precariedade do ambiente de estudos e, não paradoxalmente, à dedicação 

daqueles que acreditavam que a “cultura do povo” poderia ajudar a entender o Brasil, 

escolhemos a primeira parte do título desse trabalho, que foi retirado de uma apresentação 

feita pela folclorista goiana Regina Lacerda, para seu livro de 1968, Papa-ceia – Notícias do 

folclore goiano. Como justificativa ao apanhado de “pequenas notas” sobre o folclore de 

Goiás, que já haviam sido publicadas em jornais e revistas, a folclorista relatava: 

 

Alguns amigos me sugeriram este trabalho: reunir em um volume aquilo que 
está feito (bem ou mal), uma vez que entre nós pouca gente se dedica a 
pesquisas dessa natureza. É tarefa que exige amor, tempo, dinheiro, livros e 
tantas outras coisas. 

“Se mal o pergunte”, onde recursos para equipamentos, viagens, material 
fono e fotográfico? E bibliotecas, cá deste lado do Paranaíba, onde encontrá-
las? 

De peneira e batêia só se consegue tutaméia. 

Mesmo assim, atrevo-me a oferecer ao leitor “esse pouco-mal-me-chega”, 
com o constrangimento do morador de beira de estrada que serve, ao 
viajante, água fresca em copo de barro mal cozido. (LACERDA, 1968, p. 
12) 
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Regina Lacerda compara os estudos folclóricos em Goiás com a labuta do 

pequeno garimpeiro, que se resigna ao árduo trabalho de achar as pepitas miúdas, em alusão 

ao garimpo de aluvião, mais praticado em Goiás no período de exploração dos veios de ouro e 

pedras. Simbolicamente, faz referência, também, à produção folclórica realizada nos Estados 

onde os estudos sociais, por estarem mais adiantados, recebiam recursos para implantação de 

técnicas de coleta e pesquisa mais modernas e eficazes. Mas a sua modéstia pode se converter 

em impetuosidade se analisarmos o momento pelo qual passavam os estudos de folclore em 

Goiás. Com a criação da agência estadual de proteção ao folclore, o Instituto Goiano do 

Folclore (IGF), em 1964, e com o advento da Universidade Federal de Goiás (UFG), instalada 

em 1960, novos agentes se debruçaram sobre os temas da cultura popular, levando os 

folcloristas da CGF a um posicionamento frente à manutenção de suas prerrogativas como 

tradicionais produtores de conhecimento sobre o folclore goiano7.  

Seguindo os passos de Vilhena, procuramos centrar a nossa análise nos 

trabalhos da Comissão Goiana de Folclore. Por meio da documentação produzida pela 

Comissão, o objetivo seria o de desenvolver a seguinte hipótese: por meio dos estudos dos 

folcloristas regionais, colaborou-se com a construção de uma identidade goiana. Os 

folcloristas goianos não tiveram atuação destacada no campo das discussões teórico-

metodológicas, ficando essas restritas ao grupo filiado à CNFL, com uma ou outra 

participação de representantes dos estados periféricos nesse debate. Mesmo nas publicações 

patrocinadas pela CNFL, os Boletins e as Revistas de Folclore, a publicação dos goianos é 

irrelevante e se limita a poucos artigos e informes em datas comemorativas. A maior 

contribuição dos folcloristas goianos estaria mesmo identificada à utilização, ou 

aproveitamento, do folclore no meio escolar e universitário, devido à grande influência de 

seus membros no meio educacional, como veremos adiante. Num segundo momento, os 

folcloristas goianos participaram ativamente no fortalecimento de um turismo regional muito 

voltado para os folguedos, o artesanato e a culinária, até mesmo como fonte de sustento e 

desenvolvimento de algumas comunidades tradicionais.   

Na ingênua intenção de coletar todas as fontes de pesquisa e de material de 

referência para desenvolver nosso trabalho, começamos pelo que já estava identificado. O 

fruto do projeto do qual participaram Vilhena e uma equipe de pesquisadores foi a 

catalogação, na Biblioteca Amadeu Amaral, do Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular (CNFCP), no Rio de Janeiro, da correspondência da Comissão Nacional de Folclore 

com suas representantes nos Estados, inclusive a correspondência com a Comissão Goiana de 
                                                 
7 Esses temas e suas respectivas conjunturas constarão como itens dos capítulos II e III.  
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Folclore. No período em que lá efetuamos a pesquisa, em setembro de 2006, esses 

documentos estavam em fase de digitalização, sendo que hoje se encontram disponíveis para 

consulta nos terminais eletrônicos da Biblioteca. Contudo, mesmo àquela época, nos foi 

permitido fotografar digitalmente os documentos referentes à pasta “Correspondência 

Recebida/Enviada – Comissão Goiana de Folclore 1948-1955” por estarem encadernadas num 

volume que aguardava digitalização. São trinta e dois (32) documentos fotografados. Outros 

vinte e sete (27) documentos, referentes ao período de 1961 a 1978, como não estavam 

encadernados e sim avulsos na pasta de “Correspondência Recebida/Enviada – Comissão 

Goiana de Folclore” (sem data) nos foi permitido fotocopiar. Reunimos, então, um conjunto 

de 59 cartas, incluindo quatro telegramas e quatro bilhetes, em que aparecem todas as 

demandas da CGF em relação à implantação do movimento folclórico no Estado. Como 

forma de referência direta a estas correspondências seguimos a mesma identificação aplicada 

por Vilhena, até mesmo para manter a padronização de estudos sobre um mesmo conjunto de 

documentos8. Adotamos, então, as iniciais dos endereçados seguidas da datação da 

correspondência. Assim, por exemplo, um documento emitido por Colemar Natal e Silva para 

o Secretário-Geral da CNFL, Renato Almeida, em 1949, será identificado como 

“CNFCP/CNS-RA/26.11.49”. 

A visita ao CNFCP nos causou a impressão de que tudo seria esclarecido por 

meio desta documentação. Entretanto, logo a ilusão se desfez: descobrimos que as 

correspondências institucionais podem ser bem herméticas. Embora a documentação 

apontasse caminhos para uma reconstrução dos projetos desenvolvidos pela CGF, os temas a 

que a correspondência fazia referência não seriam tão facilmente identificáveis em 

levantamentos adicionais, considerando, inclusive, o levantamento da documentação existente 

nos arquivos do estado de Goiás.  

Ao adentrar no mundo da produção folclorística, tendo como norteador os 

trabalhos da CNFL, percebemos que seria uma negligência desconsiderar o papel dos 

intelectuais/dirigentes regionais e suas concepções particulares do folclore. Mesmo seguindo 

o trilho da Comissão Nacional, as Comissões Regionais buscavam adequar o 

desenvolvimento das pesquisas folclóricas às suas realidades econômicas, políticas e, 

principalmente, de contingente (recursos humanos). E sem a interferência direta dos 

secretários regionais, e suas mais variadas tendências ideológicas no tocante à concepção de 

cultura popular, uma história de determinada Comissão Regional de Folclore seria vazia e 

                                                 
8 Letícia Borges Nedel, em sua tese de doutorado, também lança mão da documentação gerada pela CNFL (a 
correspondência trocada com a Comissão Gaúcha de Folclore).  
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sem sentido. Assim o percebeu Luís Rodolfo Vilhena, ao deixar em aberto as diferentes 

possibilidades de verificação do movimento folclórico nos Estados. Essa sugestão foi aceita 

por Letícia Borges Nedel, que também reconheceu a importância dos intelectuais regionais no 

movimento folclórico, ao desvendar as relações desses com o regionalismo, em sua tese Um 

Passado Novo para uma História em Crise: Regionalismo e Folcloristas no Rio Grande do 

Sul (1948-1965), defendida na Universidade de Brasília, em 2005. 

Em seu trabalho, Letícia Nedel trata das dificuldades em abordar um tema 

bastante marginalizado na academia, o “esquecimento” da documentação sobre a Comissão 

Gaúcha de Folclore. Segundo essa autora, a documentação se encontrava espalhada nas 

diversas instituições e entidades as quais pertenceram os membros mais engajados no 

movimento folclórico daquele estado. Com vistas a reforçar a nossa documentação, fomos à 

procura de qualquer referência sobre a Comissão Goiana9, que pudesse estar escondida nos 

arquivos pessoais dos principais envolvidos com a associação. Essa busca nos levou à 

seguinte descoberta: seria equivocado desconsiderar a produção literária em torno do tema 

folclórico, principalmente a produzida pelos membros da CGF, uma vez que essa produção 

contém material revelador dos principais temas de interesse desses pensadores regionais. 

O primeiro acervo que procuramos levantar foi o arquivo que, organizado 

desde os tempos de Regina Lacerda e mantido posteriormente pelo Instituto Goiano do 

Folclore10, encontra-se no Museu Goiano Zoroastro Artiaga. A biografia de Regina Lacerda 

nos serviu de guia para o entendimento das pressupostas intenções da Comissão Goiana no 

que se refere à composição de um quadro do folclore goiano e, em última análise, à 

associação entre a referida composição e um modelo de identidade para o povo goiano. 

Dentre os membros da Comissão, desde a sua criação até o afastamento de Regina Lacerda, 

nos finais da década de 1980, ela era quem parecia estar integralmente vinculada à questão 

das culturas populares, buscando avaliá-la e desvendá-la por meio do que compreendia como 

suas manifestações culturais. No Museu Goiano Zoroastro Artiaga, existe um armário com 

oito (08) pastas contendo documentação sobre os estudos do folclore em Goiás, em especial, 

relacionado ao período de ação do Instituto Goiano de Folclore (IGF). Nessas pastas não 

existe nenhum documento ou correspondência da Comissão Goiana ou da Comissão 
                                                 
9 Constam na ata de fundação da CGF, além de Colemar Natal e Silva, Sub-Secretário regional e representante 
do IBECC no estado; Zoroastro Artiaga, diretor do Museu Estadual; Antonio Juruena Di Guimarães, jornalista; 
Pedro Adalberto Gomes de Oliveira, escritor e folclorista; Bernardo Elis, jornalista e folclorista; Alcide Celso 
Ramos Jubé, diretor do Colégio Estadual da Cidade de Goiás; e Regina Lacerda, pintora e professora do Colégio 
Estadual da Cidade de Goiás. (CNFCP-Comissões Estaduais-Corr. Env. 21.12.1948) 
10 O Instituto Goiano de Folclore foi criado na reforma administrativa do período pós-1964. Vinculado à 
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Lazer, firmou-se como o braço institucionalizado do movimento 
folclórico em Goiás, até hoje existente, mas, desde sua criação, pouco atuante. 
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Nacional, exceto alguns poucos informativos e boletins referentes a Congressos e Encontros 

de Folclore. Na coleta e interpretação desse material, percebemos, numa avaliação inicial, a 

possibilidade de encaixar as ações do IGF à composição do histórico e da documentação da 

Comissão Goiana. Ou seja, essa referida documentação nos ajudou a entender também a 

coexistência da Comissão Goiana de Folclore e o IGF.  

Em seguida, recorremos ao acervo do Sr. Colemar Natal e Silva, advogado, 

político e intelectual preocupado com a educação e a cultura de Goiás, que possuía contato 

com Renato Almeida por meio do IBECC. Foi Renato Almeida quem o indicou como 

Secretário para a Comissão Goiana de Folclore, exatamente por ser o representante do IBECC 

em Goiás. Contudo, o levantamento biobibliográfico de Natal e Silva foi o primeiro contato 

que tivemos com o fenômeno do “esquecimento” que cerca os assuntos do Folclore. Apesar 

de todo o enaltecimento apresentado por Colemar nas cartas endereçadas a Renato Almeida, 

pelo “interesse e apego que nutre pelas pesquisas do Folclore goiano” (CNFCP/CNS-

RA/26.11.49), durante o período em que esteve à frente da Comissão Goiana (1948-1952), 

nada consta na biografia do Sr. Colemar que o relacione às questões folclóricas, a não ser as 

cartas arquivadas na Comissão Nacional, no Rio de Janeiro, e uma “Síntese histórica da 

UNESCO e Extensão do IBECC, 1945” de sua autoria. Infelizmente, ainda não é possível 

investigar o acervo documental do Sr. Colemar, espalhado que está pelas diversas instituições 

que presidiu, entre elas: Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Academia Goiana de 

Letras, Ordem dos Advogados do Brasil – GO e Universidade Federal de Goiás (da qual foi 

Fundador e Emérito-Reitor). Em todas as instituições citadas, a documentação não está 

sistematizada e, tampouco, disponibilizada para pesquisas mais detalhadas. Porém, do que foi 

possível levantar deste período, sobressai-se Regina Lacerda como correspondente de Goiás 

nos Congressos folclóricos pelo país, inclusive com bilhetes de apresentação de punho do 

Sub-Secretário goiano. 

Seguimos nosso levantamento desempacotando o acervo do Cônego José 

Trindade, nomeado Sub-Secretário11 da Comissão Goiana (1952) após a renúncia de Colemar, 

este alegando estar sobrecarregado pelo comando do “seu partido político” (Partido Social 

Democrático), que, alias, sairia vencedor das eleições de fins de 1951, com Pedro Ludovico 

de volta ao governo. O Cônego Trindade respondia pela pasta da Secretaria de Educação no 

governo, era diretor da Escola de Belas Artes de Goiás e presidente de várias outras 

instituições ligadas ao ensino e à cultura no Estado. Sendo assim, as vinte e oito (28) caixas-

                                                 
11 Os folcloristas utilizaram diferentes nomenclaturas para se referirem ao responsável pelas Comissões 
Estaduais: Diretor, Secretário, Secretário Regional, Sub-Secretário, Presidente. 
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arquivo de documentos deixados pelo Cônego Trindade aos cuidados da Cúria Metropolitana 

da capital, atualmente arquivados no Instituto de Pesquisas Históricas do Brasil Central 

(IPEHBC), da Universidade Católica de Goiás, contêm vasto material sobre política, 

educação, questões agrárias, temas religiosos e assuntos afins, num período que abrange as 

décadas de 1930 a 1980. Novamente, pesa, também sobre esse material, o “esquecimento” 

sobre as questões folclóricas.  

Todavia, o “esquecimento” sobre as questões folclóricas, apenas, faz confirmar 

uma das considerações finais deste trabalho: os assuntos da Comissão Folclórica em Goiás 

estiveram centralizados na atuação de Regina Lacerda. A aproximação da artista plástica com 

os Sub-Secretários para o estado se repete, desde quando ela assume o trabalho como 

secretária da Escola de Belas Artes (hoje inserida na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade Católica de Goiás), assessorando Cônego Trindade. Essa delegação surge com 

mais ênfase no bilhete credenciando Regina Lacerda como representante da Comissão Goiana 

no II Congresso Nacional de Folclore, realizado em Curitiba, em 1953. E também pelo 

telegrama em agradecimento ao convite feito “por intermédio de Regina” a Renato Almeida 

para participar do Congresso de Intelectuais de Goiânia, em 1954. Essa correspondência 

confirma a importância que Regina Lacerda assumiria, uma vez que se colocaria como a 

responsável pelas iniciativas frente aos folcloristas, ocupando lugar de destaque no 

encaminhamento de movimentos em defesa da cultura do estado de Goiás. 

Apesar da proeminência de Regina Lacerda, o Cônego José Trindade, quando 

buscou um substituto para assumir a Comissão Goiana, indicou outro político goiano para o 

posto, o ex-chefe de polícia e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), 

Jarbas Jaime, seu amigo próximo. Assim mesmo, não encontramos elementos que confirmem 

sua nomeação, uma vez que toda a correspondência entre os folcloristas pós-1954 esteve 

estritamente vinculada à Regina Lacerda e à Comissão Nacional.  

Assim, seguindo as pistas deixadas pelos responsáveis da existência da CGF, o 

que consubstancia o nosso estudo é mesmo a documentação arquivada no Rio de Janeiro e a 

deixada por Regina Lacerda, que segue encabeçando as ações da Comissão Goiana, dando 

muita atenção para as questões relacionadas à produção artesanal. Entre 1976 e 1978 (e nos 

anos seguintes), ela ocuparia o cargo de chefia da Divisão de Promoção Turística, do 

Departamento de Turismo/GOIASTUR, organizando e sendo a primeira diretora da Casa do 
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Artesanato/GOIASTUR12. Posteriormente à sua aposentadoria, segue prestando consultoria 

para esses e outros órgãos envolvidos com as manifestações culturais como meio de 

desenvolvimento econômico e social para comunidades tradicionais. 

Portanto, para nosso desapontamento, não obtivemos sucesso em levantar a 

completa documentação produzida pela Comissão Goiana de Folclore, a não ser pela 

correspondência deixada na sede nacional. Dessa experiência, concluímos que a dificuldade 

de encontrar estas fontes se deve, em primeiro lugar, pelo caráter para-governamental da 

entidade, que conclamava para seus quadros aqueles nomes que apresentavam algum interesse 

pelo tema, nas diferentes regiões do país. Apesar de inserida numa repartição do Governo, o 

Ministério das Relações Exteriores, esta propriedade de liberdade de nomeação de seus 

membros acarretou especificidades de trabalho diferenciadas em cada uma das Comissões 

instaladas, bem como um padrão próprio de comunicação entre seus membros, periodicidades 

de reuniões, encontros informais, assim por diante. E, em segundo lugar, confirmou-se em 

Goiás o que já havia sido percebido em outros Estudos sobre as Comissões Folclóricas: o 

movimento sofre com a marginalização, sendo sua produção alijada de outros estudos sobre a 

cultura popular. Nesse contexto, ocorre o esvaziamento do discurso folclórico com o advento 

da expansão capitalista e a cultura de massa. O “esquecimento” em torno das ações dos 

folcloristas prejudicou, em termos, nosso levantamento no que se refere à coleta de material 

de pesquisa. Ao aludirmos a um prejuízo parcial, “em termos”, queremos reforçar que 

também o esquecimento, contraditoriamente, enriqueceu a análise de como a Comissão 

Goiana lidou com a dificuldade de inserir seus projetos e produtos no decorrer de sua história. 

Por esse motivo, listar nomes e fontes não tem por objetivo demonstrar pesquisa árdua ou 

conhecimento estéril. A exposição da documentação e dos nomes conhecidos a ela 

relacionados colabora para tecermos a rede de atuação institucional da CGF, permitindo-nos 

ainda apontar a importância das atividades desta entidade em virtude de sua relação com 

instituições historicamente alicerçadas no cenário cultural goiano.  

É preciso também anotar que a falta de material de referência para o Folclore 

se deve à pouca, ou quase nula, produção teórica dos folcloristas goianos. A carência de 

aperfeiçoamento científico dos trabalhos produzidos em Goiás também se reflete na ínfima 

colaboração da CGF com as publicações da CNFL, que, além da Revista Brasileira de 

Folclore, lançava Boletins informativos com regularidade. Um tipo de ensaio meio 

investigativo, meio literário, conhecido no meio folclorístico como “achegas”, era a tendência 

                                                 
12 Sobre a documentação referente a este período, a informação que obtivemos foi que teria sido destruída por 
incêndio nos arquivos da GOIASTUR, ocorrido em fins dos anos 1980. 
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dos textos produzidos pelos folcloristas de Goiás. As achegas se caracterizam pela falta de 

comprometimento do autor para com o seu tema, como que intencionando apenas lançar 

novas informações sobre o assunto ou chamar a atenção para determinada especificidade 

duma manifestação folclórica. Vilhena chega a caracterizar estas produções que, de qualquer 

forma trazem algumas informações sobre o folclore, como informações inexatas – “de uma 

inexatidão literariamente trabalhada” (VILHENA, 1997, p. 264).  

Para um movimento que buscava o rompimento com o passado pré-científico 

da disciplina, a aceitação das achegas parece uma contradição. Todavia, a ruptura não era 

tarefa simples, sendo preciso considerar que a adesão ao folclorismo, principalmente nas 

Comissões Estaduais mais afastadas dos centros de produção intelectual, provinha exatamente 

de academias, tais como as Academias de Letras e os Institutos Históricos13. Essas 

colaborações de “intelectuais regionais”, bem ou mal, oxigenavam o interesse pelo tema nas 

regiões afastadas das discussões teóricas. Muitos foram os folcloristas que repudiaram esse 

tipo de ensaio que nem se poderia chamar de folclórico (o próprio Renato Almeida, Amadeu 

Amaral antes dele, Rossini Tavares de Lima, e outros), mas veremos que, no bojo da 

produção das Comissões Estaduais mais afastadas das tendências modernas que se adaptavam 

à proposta de cientificidade dos estudos sociais, a manutenção dessa linha de trabalho foi mais 

recorrente. A CGF esteve familiarizada com o estilo literário dos folcloristas. É certo que essa 

característica da produção folclórica vinculada à Comissão Regional não descarta a utilização 

deste tipo de produção folclórica como fonte para construir uma história da CGF. Nesse 

quesito, é importante reforçar que o empreendimento é árduo, pois, na busca da exposição da 

configuração das redes formadas entre esses intelectuais, não bastaria apenas associarmos o 

papel da Comissão e a formação de uma identidade para Goiás. Essa associação é o produto 

final de um processo que exige a exposição, a compreensão e a interpretação de uma série de 

vínculos estabelecidos entre a Comissão Goiana e o cenário cultural do Estado, conforme 

apontado linhas atrás.   

Temos então o período de criação da Comissão em Goiás (1948) como 

referência de partida. Dessa perspectiva, quando necessário for, introdutoriamente, serão 

mencionados os antecedentes, em Goiás e no país, dos estudos folclóricos que influenciarão o 

movimento em questão. Para fechar o recorte temporal, optamos pela data de 1978 por razões 

relacionadas às referências bibliográficas e por indicação dos próprios protagonistas de nosso 

                                                 
13 A questão da transição entre a produção diletante e a busca pela cientificidade no movimento folclórico (e, 
especialmente, as implicações desta questão em Goiás) será desenvolvida ao longo de todos os capítulos deste 
trabalho. 
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estudo. Nesse ano, foram publicados o segundo, e último, Boletim da Comissão Goiana de 

Folclore; o volume Folclore Brasileiro – Goiás, elaborado por Regina Lacerda para compor a 

série de todos os estados brasileiros, editado pelo Ministério da Educação e Cultura, a 

FUNARTE e a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro; e, também, a reedição de Vila 

Boa, trabalho de Regina Lacerda originalmente lançado em 1957, até então o “maior 

levantamento do folclore vilaboense”. Em 1978, consolidou-se a Semana de Folclore e 

Artesanato, promovida pelo Governo de Goiás, através de sua Secretaria de Educação e 

Cultura e o Serviço de Proteção ao Folclore, pela Secretaria de Serviços Sociais e seus 

Programa de Desenvolvimento do Artesanato no Estado de Goiás e Projeto de Formação de 

Mão-de-Obra Artesanal, e pela Secretaria da Indústria e Comércio e pela Empresa de Turismo 

do Estado de Goiás – GOIASTUR. A nomeação dessas instituições deixa perceptível o fato de 

que o Folclore já não estava mais nas mãos de alguns poucos diletantes e interessados no 

assunto, mas contava com um bom conjunto de ações para sua salvaguarda e o claro interesse 

em seu “desenvolvimento”. Talvez esse novo ímpeto em prol do fortalecimento das 

manifestações folclóricas tenha sido um dos fatores que contribuíram para que Regina 

Lacerda, em desabafo ao Presidente Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, Bráulio 

Nascimento, afirmasse que “a Comissão perdeu a razão de ser”, tendo se tornado uma 

“confraria” de amigos do folclore (CNFCP/RL-BN/16.11.77). Após trinta anos de dedicação 

constante à Comissão, é a folclorista quem nos aponta o marco temporal para as ações da 

CGF, como que passando o cetro para os novos entusiastas que procuram desempenhar, agora 

com apoio institucional, praticamente os mesmos planos traçados pela CGF desde sua criação. 

Discorrido assim os pontos que consideramos importantes para a melhor 

compreensão da trajetória deste trabalho, podemos afirmar que foi justamente nas 

dificuldades que encontramos um outro percurso, capaz de nos fazer vislumbrar um melhor 

entendimento do nosso tema. A complexidade de uma abordagem sobre Folclore e História 

reside, a nosso ver, numa delicada aplicação de conceitos e teorias da Antropologia e da 

Sociologia, tal como podemos encontrar em diversos trabalhos de referência. Com relação aos 

organismos e instituições que atuaram diretamente na defesa e estudo das manifestações 

culturais, temos uma bem formada literatura sobre o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional em virtude do recente interesse pelas questões de tombamentos e ações 

desse tipo em Goiás. Entretanto, mais uma vez, o folclore desaparece. Não há muitas palavras 

sobre os que cuidaram especificamente dos estudos folclóricos e nem menção às instituições 

interessadas na denominada “cultura popular ou do povo”. A exceção fica por conta, como 
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não poderia deixar de ser, das publicações próprias do Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular.  

Sobre a Comissão Nacional de Folclore, e as demais que dela se formaram, 

segundo nosso conhecimento, existe apenas o trabalho de Vilhena servindo de base e 

inspiração para uma série de novos estudos e artigos sobre o papel do folclorismo nas atuais 

ações institucionais sobre as culturas populares. Sobre a atuação da CGF, o que podemos 

utilizar como referência é um levantamento histórico levado a cabo por “pura preocupação de 

registro” de Ático Vilas Boas da Mota, que aparece como Histórico da Comissão Goiana de 

Folclore (1977) e depois como Estudos do Folclore Goiano: Balanço (1978). Por isso 

empregamos um tempo extenso na pesquisa de arquivo e na interpretação das fontes. Não foi 

por outro motivo que a base de nossa pesquisa se concentrou nos arquivos do Rio de Janeiro, 

e, em Goiás, nas empoeiradas estantes que guardam um material que, infelizmente, 

permaneceu intocado por algumas décadas.  

De nossa parte, nos propusemos a apresentar uma história institucional da 

CGF, mesmo sabendo da intrincada relação existente entre a instituição e seus dirigentes. 

Com mais proximidade, nos foi, de certa forma, difícil dissociar a CGF da trajetória de 

Regina Lacerda. Uso o termo “de certa forma” porque não procederemos à análise apartando 

a Comissão Goiana e a trajetória de seus membros, considerando que, dentre eles, Regina 

Lacerda é um expoente.  Ainda assim, pela necessidade de manter o foco nas ações da 

Comissão, nos abstemos de escrever uma história do papel dos intelectuais dentro da 

Comissão. Caso contrário, teríamos de considerar ainda os casos dos primeiros Secretários, 

Colemar Natal e Silva e o Cônego José Trindade, figuras de grande relevância para a história 

intelectual e política do Estado de Goiás. O certo é que, no conjunto da obra da Comissão, 

excetuando-se Regina Lacerda, todos os demais membros atuavam discretamente em prol de 

colaborar com as articulações centrais do movimento, delineadas pelos dirigentes da 

Comissão Nacional, no Rio de Janeiro.  

Para lidar com o aprofundamento sobre o movimento folclórico brasileiro e o 

papel dos folcloristas goianos como criadores de uma identidade cultural para Goiás, a partir 

da análise dos projetos e do histórico de um período da Comissão Goiana de Folclore, o 

trabalho foi dividido em três capítulos.  

No capítulo inicial, procuramos demonstrar a importância do movimento 

folclórico no Brasil como uma linha de estudos preocupada com o entendimento da formação 

social brasileira. O leitor poderá acompanhar o processo por meio do qual os estudiosos, 
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vinculados ao campo do Folclore, buscaram respostas para o seu desenvolvimento por meio 

das manifestações mais íntimas do povo, tentando se firmar como ciência social. Nesse 

mesmo capítulo, expusemos qual o entendimento de folclore adotado pelos estudiosos 

brasileiros, os antecessores mais influentes e o rompimento com o romantismo, focando nossa 

atenção nos pontos que tocariam mais particularmente o movimento que viria a ser 

implantado em Goiás.  

No segundo capítulo, intentamos mostrar o êxito atingido pela implantação da 

rede nacional de folcloristas, o contexto histórico que favoreceu a sua implantação e suas 

peculiaridades. Nesse caso, o tema é a própria Comissão Goiana de Folclore. Por meio da 

análise da correspondência dessa instituição com a CNFL, apresentamos uma análise 

detalhada de seu percurso, até seu apogeu em finais dos anos de 1970. 

 Para as discussões do último capítulo, as perguntas condutoras podem assim 

ser resumidas: 1) como as ações levadas a cabo pela CGF, e mesmo as que ficaram pelo 

caminho como propostas de trabalho, tiveram influência na formação de uma identidade 

regional para Goiás; 2) como os estudos folclóricos atuais refletem sobre a preservação dessa 

identidade. Nesse ponto de nosso trabalho, finalmente, trazemos as discussões para o 

momento atual das ações sobre o folclore, perguntando-nos como o histórico da CGF podia 

contribuir para uma maior elucidação do tema da identidade regional.  

Por meio da estrutura anunciada, esperamos atingir a fluidez adequada ao 

cumprimento do nosso principal objetivo, a comprovação da hipótese de que os estudos do 

folclore, no Brasil e em Goiás, são mais que uma referência para o estudo das manifestações 

culturais e a compreensão de determinada comunidade ou formação social. A CNFL e a CGF 

serviram para revelar as necessidades do “povo”? Ajudaram a renovar as funções da cultura 

popular ou a transformá-las? Ou, por outro lado, atribuíram às manifestações culturais do 

“povo” novas funções? E, em caso positivo, foi em favorecimento deste “povo” ou em 

proveito da manutenção da sua posição (da CNFL e da CGF) como reguladores do Folclore? 

Em síntese, reforçamos que nos interessa responder a esses problemas, considerando que 

tema, objetivos e hipótese estão interligados em dois eixos principais: 1) a relação entre o 

folclore (seu estudo e a produção de sua cultura material ou prática cultural) e a constituição 

de  identidades; 2) como as particularidades do histórico da CGF permitem acompanhar a 

construção identitária no Estado de Goiás.  

Os estudos folclóricos podem ser ferramentas importantes para o historiador, 

quando tratados com a devida cautela, retirando desses textos o peso de uma observação, 
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muitas vezes, feita ainda sem a crítica necessária, o que rende a “pecha” aos estudos 

folclóricos de um “campo sem critério científico”. Mesmo fora desta discussão sobre novos 

objetos e novas fontes para a escrita da História e compreensão da sociedade brasileira, nos 

preocupamos em trazer à tona para a discussão acadêmica um tema que, em nosso 

entendimento, pode explicar a constituição de práticas culturais no Brasil. Por motivos 

ideológicos, dentro e fora da academia, esse tema ficou por muito tempo renegado, 

acumulando poeira nas bibliotecas, e agora, quando surgem novas políticas públicas em 

defesa das manifestações culturais, é meritório que ele ocupe seu devido espaço histórico. Na 

confluência com a Antropologia, a Sociologia e a Etnologia, a História deve dar sua 

contribuição para que possamos, de modo interdisciplinar, compreender as coletividades 

brasileiras, compostas pelas díspares “realidades” regionais.  
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CAPÍTULO I 

 

Apontamentos sobre a constituição do Folclore: das pesquisas iniciais à 

institucionalização de um campo de estudos 

 

Culturas diferentes, historicidades diferentes. (Marshal 
Sahlins) 

 

O folclorismo brasileiro passou por períodos de grande difusão, repercutindo 

positivamente na difusão das formas populares de expressão e mobilizando um grande 

número de adeptos, tanto nos meios intelectuais e acadêmicos, quanto na institucionalização 

de suas ações. Todavia, foi vitimado pela marginalização devido ao fracassado projeto de 

inserção da cadeira de Folclore nas universidades, dentre outros motivos pela acusação de que 

os trabalhos em torno do folclore apresentavam uma “tendência a descontextualizar os fatos 

que analisa” (VILHENA, 1997, p.22). A preocupação com a incorporação dessa linha de 

conhecimento na universidade se justifica por ser o meio acadêmico, sem dúvida, “o centro 

produtor de conhecimento e de desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, como um 

locus privilegiado de formação especializada e de prática científica” (ARRUDA, 2003, p.XI). 

Em algumas regiões do Brasil, essa mudança em favor da prática científica de coleta 

folclórica não frutificará, mantendo-se os estudos folclóricos nas mãos de diletantes e curiosos 

pelas “coisas do povo”. 

A trajetória dos estudos folclóricos no Brasil é fundamental para o 

entendimento de como se forma o contexto em que se viabiliza a implantação de seu órgão 

máximo de defesa, a Comissão Nacional de Folclore (1947). A compreensão dessa linha de 

estudos nos parece fundamental para o entendimento das políticas culturais hoje empregadas 

no país. Partindo da constatação de que um número considerável de ilustres pensadores 

brasileiros se utilizou do folclore como fonte de suas análises sobre a especificidade cultural 

brasileira, buscaremos o entendimento de como essa escola perdeu força na implantação das 

Ciências Sociais, tendo de fazer arranjos conceituais para manter a convivência acadêmica e a 

aceitação entre seus próprios membros, muitos deles vacilantes entre o romantismo dos 

antigos Institutos Históricos e das Academias de Letras e a novidade modernista que buscava 

uma leitura da cultura popular como forma de afirmação do nacional. 
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1.1 Os caminhos do Folclore14 no Brasil, seu percurso “fundador”. 

 

O folclore no Brasil em muitas circunstâncias foi tomado pelos seus estudiosos 

como campo prolífero de argumentos para o entendimento da cultura e do povo brasileiro. 

Contudo, é necessário retomar como se deu o processo de absorção de um campo de estudos 

que se pretendia independente e que, de certa forma, sofreu um processo de marginalização, 

sendo, posteriormente, incorporado por diferentes disciplinas. O que queremos esclarecer a 

partir da avaliação desse processo é de que forma o Folclore se consolida, num primeiro 

momento, como matéria essencialmente rica para a formação de uma unidade identitária para 

o povo brasileiro. Nesse sentido, o acompanhamento da trajetória desse campo pode ser 

esclarecedor, uma vez que os estudos em torno do Folclore ganharam fôlego nas décadas de 

1940 e 1950, em seguida, enfrentaram a marginalização repressora associada ao período 

ditatorial, e, por fim, se recuperaram, com o fortalecimento dos estudos sociais brasileiros e 

com o advento da História Cultural, no período que vai do fim da década de 1960 à retomada 

democrática. Mesmo nesse último período, há que se anotar que, a despeito do interesse de 

pesquisa em torno do tema do Folclore, ainda assim, esse campo de estudos não conseguiu se 

firmar como disciplina autônoma. Os caminhos percorridos pelo Folclore, no Brasil, como 

objeto científico, teve início, reconhecido pelos folcloristas brasileiros, em vários caminhos 

trilhados anteriormente. Nos trabalhos de pesquisa e história da poesia popular de Celso de 

Magalhães (1849-1879), nas achegas de Alfredo do Vale Cabral (1851-1890), na crítica 

literária de Sílvio Romero (1851-1914), no primeiro curso sobre folclore proferido na 

Biblioteca Nacional, em 1913, ministrado por João Ribeiro (1860-1934), e, particularmente, 

nos trabalhos de Amadeu Amaral (1875-1929), que soube depurar seus antecessores e 

empreender um novo paradigma para os estudos folclóricos no Brasil. Acompanhemos a 

trajetória que nos possibilitará refletir sobre as relações construídas entre esse campo (o do 

Folclore) e as identidades (nacional e regional).  

Em 22 de agosto de 184615, o arqueólogo Willian John Thoms, sob o 

pseudônimo de Ambrose Merlon, publicou na revista The Atheneum sua célebre carta (Anexo 

I) em que apresenta o vocábulo anglo-saxônico “folk lore”, com a principal finalidade de 

                                                 
14 Usaremos a distinção da palavra com letra minúscula, quando esta se referir à própria cultura popular ou a uma 
noção generalizada das práticas folclóricas, e, com maiúsculas, quando se tratar de um estudo sistematizado 
referenciado como disciplina ou ciência. O termo folclorismo também aparecerá neste texto como referência à 
prática de estudos sobre o folclore, como um movimento em prol do incentivo a estes estudos. 
15 Nesta data se comemora o Dia do Folclore, no Brasil, instituído pelo Decreto nº 56.747, de 17 de agosto de 
1965, mas já era data utilizada para as comemorações do Dia do Folclore desde antes da década de 1950, visto 
que as Semanas do Folclore promovidas pela CNFL já ocorriam neste período do ano. 
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pedir apoio para um levantamento de dados sobre tradições regionais da Inglaterra. Esse 

mesmo autor tinha por objetivo substituir o que, então, se denominava popular antiquities, 

pois “embora seja mais precisamente um saber popular do que uma literatura poderia ser com 

mais propriedade designado com uma boa palavra anglo-saxônica, folklore – o saber 

tradicional do povo” (LIMA, 2003, p.1).  

Adotado primeiramente nas colônias britânicas, o termo não teve de imediato a 

aceitação atual. Por muito tempo, em diversos países, denominações várias foram propostas e, 

ainda hoje, são usadas como sinônimos ou substitutos para folclore, embora nenhuma delas 

tenha conseguido superar ou colocar em desuso o termo folclore. Na França, foi “traditions 

populaires” ou “traditionalisme”; na Itália, “tradizzone popolari”; na Espanha, “saber 

popular”; em Portugal, tradicionalismo popular e etnografia (descrição do povo); na 

Alemanha, “volkekunde”, “volkslehre. Além das denominações comuns e cotidianas, 

considere-se a variedade de nomes eruditos para o fenômeno, tais como antropopsicologia, 

demótica, etnografia tradicional, demosofia, antropologia étnica, demologia, etc. 

(BRANDÃO, 1948), além da sugestão de João Ribeiro para substituir o termo estrangeiro 

pela expressão “populário” (LIMA, 2003, p. 5).  

O termo surge para se referir à coleta (ou coleção) dos usos, costumes, 

cerimônias, crenças, romances, refrões, superstições e outras manifestações, apontando para a 

intenção de Thoms de tornar a atividade mais científica. Contudo, foi o que se chamava de 

“literatura oral”, aquela reconhecidamente transmitida desde tempos imemoriais, o primeiro 

objeto do Folclore. A preocupação era a de que o crescimento industrial e urbano pudesse 

operar o desaparecimento destes elementos atribuídos às categorias populares, principalmente 

no meio não-urbano. Pode-se, desta forma, vincular historicamente o surgimento do Folclore 

ao florescimento do Romantismo – como estilo literário que se opõe ao Iluminismo por não 

ter uma rigidez tão forte na composição dos textos, caindo mais facilmente nas graças dos 

leitores. O Romantismo impulsionou o gosto pelas coleções de textos e artigos dos povos de 

regiões afastadas, chegando, em alguns países (como na França), a haver uma relação entre o 

Folclore e o antiquário, conforme apontado por Renato Ortiz (1985). Todavia, em termos de 

ganho científico, a influência romântica não trouxe ao Folclore o incremento almejado pelos 

seus estudiosos, aumentando o número de entusiastas despretensiosos. Por outro lado, o 

advento da literatura romântica abriu espaço para que as questões da cultura do povo se 

firmassem como tema central dentre as tendências literárias que buscavam a afirmação de 

uma literatura nacional, caso do modernismo e do regionalismo como ramificação. 
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Como lembrou Rossini Tavares de Lima (2003), uma ciência não nasce da 

criação de uma palavra, assim os adeptos do folclorismo começam a trilhar sua implantação 

como um estudo sistematizado. Após um salutar processo de apuração do seu uso, o termo 

passou a designar a própria cultura popular e a disciplina que a estuda. O conceito foi 

abrangendo uma gama cada vez maior de assuntos, de acordo com o aumento do interesse 

público pelo que se compreendia como manifestações do folclore. A ponto de, em 1891, no 

Congresso Internacional do Folclore, realizado em Londres, verificar-se que a disciplina já 

estava se preocupando com aspectos de toda a vida humana (ALMEIDA, 1976, p. 4). Essa 

abordagem vinha sendo aceita por nomes que influenciaram largamente os folcloristas 

brasileiros, tais como os franceses Sébillot, Saintyves e, mais intensamente, Arnold von 

Gennep, no que diz respeito ao objeto e métodos do Folclore, a conceituação de “tradições 

populares”, a teoria sobre a formação das lendas, dentre outros temas. Nesse mesmo cenário, 

os que opunham o Folclore aos estudos etnográficos o relacionavam apenas à cultura 

espiritual, ou mais precisamente, à literatura oral. Avançando um pouco, encontramos na 

Carta do Folclore Brasileiro (Anexo II), aprovada pelo I Congresso Brasileiro de Folclore, no 

Rio de Janeiro, em 1951, a condenação ao preconceito de considerar folclórico apenas o fator 

espiritual, aconselhando a reconhecer como folclore “o estudo da vida popular em toda a sua 

plenitude, quer no aspecto material, quer no aspecto espiritual”. Com dificuldade, os 

folcloristas tentavam justificar teórica e metodologicamente o seu objeto para diferenciar a 

sua disciplina das demais Ciências Sociais, que também buscavam sua afirmação. 

Encontrava-se o Folclore em um processo de auto-afirmação, e essa discussão ainda perdura. 

Para Renato Almeida, diretor da Comissão Nacional do Folclore (de 1947 a 1974), o Folclore 

seria disciplina autônoma no quadro da Antropologia, ligada diretamente à Sociologia e, 

ainda, relacionada à História, à Economia, à Arte: 

 

Mas, qualquer que seja a tendência adotada, haverá que considerar, mesmo 
nas restritivas, as implicações que o fato folclórico possui em todo o âmbito 
da cultura popular, pois é essencialmente interativo. (ALMEIDA, 1974, p. 
13 e 1976, p. 4) 

 

Conquanto que para Rossini Tavares de Lima, professor, folclorista e diretor 

do Museu de Folclore de São Paulo, já estariam esclarecidos estes litígios de definições ao 

situar: 

Etnologia (ou Antropologia Cultural) como ciência que tem por objeto o 
estudo das razões primeiras ou que cuida da interpretação e do 
estabelecimento de leis explicativas, no tocante a fatos registrados, 
elaborados e confrontados pela Etnografia, entre os povos que não possuem 
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língua escrita, chamados, por isso, ágrafos, e comumente denominados 
primitivos ou naturais; e pelo folclore, no domínio dos povos que possuem 
escritas e conhecidos por civilizados ou históricos. (LIMA, 2003, p.10) 

 

Ao tratar do saber do povo, que aparece expresso na experiência e no costume 

para os modos de fazer, nas crenças, nas superstições, nas lendas e na religiosidade, o Folclore 

se refere mais às tradições de um saber acumulado pela oralidade do que propriamente à uma 

ciência. Entretanto, os folcloristas começam a tomar consciência de que por mais que o 

assunto por eles estudado se afaste com freqüência dos conceitos de uma verdadeira ciência, 

este material pode ser estudado cientificamente (EDELWEISS, 1979, p.33). Os folcloristas, 

portanto, ao se dedicarem aos seus estudos como fazedores de ciência, deixaram de ser 

simples coletores de material para as outras disciplinas e trataram de “indagar das razões dos 

fatos que registram” (LIMA, 2003, p.10), utilizando as diferentes abordagens metodológicas 

que as disciplinas afins podiam lhes oferecer. Essa preocupação já aparecia em Thoms, 

quando ele chamava a atenção para o fato de que o Folclore apenas se fortaleceria e se 

diferenciaria em relação ao colecionismo se as anotações das formas de seu uso 

acompanhassem a análise dos estudiosos.  

A partir dessas observações, podemos identificar nos levantamentos sobre o 

folclore goiano dois momentos preliminares bastante antagônicos, porém igualmente 

reconhecidos como fundadores para o movimento folclórico goiano.  

Detecta-se, de início, o impulso literário, efetivado pelos escritores Crispiniano 

Tavares (1855-1906), Hugo de Carvalho Ramos (1895-1921) e Antonio Americano do Brasil 

(1892-1932). O primeiro, geólogo, geógrafo e agrimensor, que, em 1882-83, veio de Uberaba 

para as terras de Goiás em pesquisa de mineração, nunca mais deixando o Planalto Central. 

Com o lançamento póstumo, em 1910, de seus Contos Inéditos, “sem dúvida alguma está 

ligado a Goiás como iniciador do conto, da fábula e dos estudos folclóricos”, uma vez que por 

meio de sua obra temos conhecimento “dos tipos, temas e linguagem do interior do país, 

retratando o homem do campo e das pequenas cidades, do último quartel do século XIX”. Seu 

registro compreende, “além da língua dialetal, ditados ou aforismos, páginas de festas e 

danças rurais, juntamente com a medicina popular e admiráveis fábulas da literatura oral” 

(FRANÇA, 1975, pp. XXXIX e CXXV).  

O segundo, Hugo de Carvalho Ramos, aparece para os folcloristas 

apresentando Tropas e Boiadas, em 1917, como “quadros de sua infância”, que, “embora 

vivendo longe de Goiás, ele conservou da terra a visão magnífica através das paisagens, do 
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homem, do sertão” (ALMEIDA, 1968, p. 42)16. Embora muito mais relacionado à literatura 

regionalista, sua obra sempre é mencionada como referência para o folclore de Goiás do início 

do século XX.  

Já o terceiro, Antônio Americano do Brasil, aparece trazendo mais informações 

sobre o folclore em seu Cancioneiro de trovas do Brasil Central, editado pela companhia de 

Monteiro Lobato, em 1925. Muito interessado pela história e pelas tradições do povo goiano, 

participou do curso de Folclore Brasileiro ministrado por João Ribeiro na Biblioteca Nacional, 

em 1919, de quem se tornou amigo e correspondente (FRANÇA, 1973, p. 61-70)17. Além do 

Cancioneiro, Americano do Brasil deixou textos sobre o folclore editados na revista 

Informação Goiana, da qual era co-editor juntamente com Henrique Silva, de 1917 a 1935, no 

Rio de Janeiro. Já havendo retornado a Goiás, passa a viver em Santa Luzia (hoje Luziânia), 

onde coleta muito material do folclore da região e reúne textos para o seu Romanceiro, de 

setenta a cem composições. Em 1929, atuava como correspondente da Comissão de Folclore 

da Academia Brasileira de Letras, tendo tido, certamente, contato com os estudos críticos de 

Amadeu Amaral em torno das correlações entre o Folclore e a Literatura. Nesses referidos 

estudos, era cobrada da Academia uma atuação mais eficiente como “centro autorizado” para 

a coordenação “não apenas dos trabalhos de coleta, distingui-los, criticá-los, como também 

orientar pesquisas, apontando aos escritores, aos artistas, aos folcloristas, os filões mais ricos 

da cultura popular que deveriam ser explorados” (BRANDÃO, 1977, p.22). Assim, em que 

pesem as obras dos outro dois iniciadores do interesse pelo folclore goiano, a obra de 

Americano do Brasil, em período ainda muito preso pela influência do Romantismo, é a que 

mais se aproxima do paradigma almejado pela ciência do Folclore. 

Este novo paradigma para os estudos folclóricos apresenta como marco inicial 

em Goiás o trabalho de levantamento e pesquisa de José Aparecido Teixeira, com o patrocínio 

do então governador e interventor Pedro Ludovico Teixeira. O seu Folklore Goiano, lançado 

em 1941, é uma importante peça da ideologia do Estado Novo, em que o governo goiano 

“atendendo ao apelo do eminente chefe da nação – Dr. Getúlio Vargas – de marcha para o 

Oeste, este claudicante trabalho apresenta em resposta o alforje cheios de chibíos, garimpados 

na tradição daquelas longínquas paragens brasileiras” (TEIXEIRA, 1941, p. 20). Apesar do 

ataque explícito aos inimigos políticos da Revolução de 1930 e de deixar de fora de seu 
                                                 
16 O trabalho de Nelly Alves de Almeida, Estudos sobre quatro regionalistas, é um dos poucos estudos 
biográficos sobre Hugo de Carvalho Ramos, voltado, particularmente, para a análise literária. 
17 Sobre Antônio Americano do Brasil, além da pequena biografia apresentada por Basileu Toledo França na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, nos servimos do estudo mais aprofundado da vida e obra 
do autor em Romanceiro & Trovas Populares – Esparsos de Americano do Brasil, em que França apresenta os 
seus trabalhos de cunho folclórico. 
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levantamento a comunidade da antiga capital (a cidade de Goiás) por considerá-la reduto dos 

derrotados políticos, o trabalho de José A. Teixeira apresenta o que de mais atual estava sendo 

realizado em termos de pesquisa folclórica, na coleta de informações, na reconstituição de 

contos, lendas e superstições, na transcrição do cancioneiro popular, inclusive com os dados 

dos compositores e intérpretes e das localidades em que se encontravam. O livro foi dedicado 

a Mário de Andrade, o que demonstrava a contemporaneidade dos trabalhos e justificava a 

linha de pesquisas adotada para seu levantamento. 

Sempre fazendo referência ao movimento de 1922, José A. Teixeira apresenta 

sua pesquisa com a convicção de colaborar para integrar Goiás no grande quadro de 

representação da tradição e da cultura popular da nação. A importância da obra de Teixeira 

está depositada justamente na aplicação em Goiás do espírito modernista de “incentivar a 

produção literária e artística de caráter nitidamente nacional, no esforço de cunhar a feição 

brasileira” (TEIXEIRA, 1941, p. 16). Sem poder contar com a novidade dos aparelhos de 

gravação, já utilizados anteriormente nas expedições organizadas por Mário de Andrade, nem 

com outros auxiliares, somente sua esposa o acompanhou em algumas localidades, José A. 

Teixeira fazia anotações detalhadas do que ouvia de seus informantes. Dialetologista e 

lingüista experiente, ele sabia que primeiro precisava conquistar a confiança da gente receosa 

do interior, e o fazia demonstrando interesse e conhecimento do assunto tratado. Quando 

consultava um compositor, indagava sobre certa canção de autoria do entrevistado e, se ficava 

na dúvida quanto à determinada pronúncia, “se fazia de surdo de um ouvido para que o cantor 

repetisse tal parte” (TEIXEIRA, 1941, p. 18), até que se confirmasse a forma exata de 

expressão daquele cantador. Assim, se aproximando dos seus informantes e contando com o 

apoio político da indicação do chefe do estado, José Aparecido conseguia até mesmo relatos 

de desafetos políticos, formando um cancioneiro de temas que chamou de Ciclo 

Revolucionário e Ciclo Econômico, que refletem bem as influências desses temas na 

sociedade goiana daquele período.  

Ao coletar um novo temário para o cancioneiro popular, Teixeira antecipava, 

em pelo menos dez anos, as discussões em torno do tema do “folclore nascente” ou “fato 

folclórico nascente”, uma das discussões mais marcantes do I Congresso Brasileiro, de 1951, 

e do Congresso Internacional, em São Paulo, 1954. Ao coletar como folclóricas cantigas de 

temas atuais, considerando ainda sua intenção política, José Aparecido Teixeira desvinculava 

folclore e tradição, o que seria justificável, como aponta o relatório do Congresso 

Internacional sobre o tema: 

 



 35

O fato folclórico caracteriza-se pela sua espontaneidade e pelo seu poder de 
motivação sobre os componentes da respectiva coletividade. A 
espontaneidade indica que o fato folclórico é um modo de sentir, pensar e 
agir, que os membros da coletividade exprimem ou indicam como seu, sem 
que a isso sejam levados por influência direta de instituições estabelecidas... 

Por poder de motivação do fato folclórico se tem em vista que, sendo ele 
uma expressão de experiência peculiar de vida coletiva, é constantemente 
vivido e revivido pelos componentes desta, inspirando e orientando seu 
comportamento. 

Como expressão de experiência, o fato folclórico é sempre atual, isto é, 
encontra-se em constante reatualização. (LIMA, 2003, p.17) 

 

O fato folclórico está relacionado, portanto, com as formas de expressão. José 

Aparecido Teixeira reconhece nas composições dos cantadores goianos essa expressão, 

devidamente aceita pela coletividade, uma vez que muitos dos cantadores e suas toadas já 

eram renomados e de conhecimento do pesquisador. Da mesma forma, se as lendas e os 

contos apresentavam alguma alteração ou novidade em relação às praticadas em outras 

localidades, não devem ser desconsideradas como fatos folclóricos. Cabe aqui ressaltar que a 

amostragem eleita pelo pesquisador legitima o fato de que sua obra deve ser considerada 

como uma amostra do que se compreendia como “elementos” do folclore goiano da época, 

mesmo relevando que o pesquisador não teve condições de publicar as pesquisas referentes às 

festas, às danças e à lingüística, abordando o cancioneiro, as lendas e as superstições. 

Sua obra ainda oferece outra contribuição, que se refere à preocupação com o 

uso vulgar que o termo folclore já começava a apresentar, sendo aproximado às “besteiras do 

povo”, às “bobagens de tabaréus”, às “coisas engraçadas para passar o tempo”. Nesse 

momento, compõe-se um cenário em que o Folclore é contraposto à ascensão de um 

academicismo muito mais reconhecido pela afirmação empírica e pela explicação lógica do 

mundo moderno. Os possíveis vínculos de pesquisa com o atraso do tradicionalismo e com as 

superstições do povo iletrado afastam o campo do Folclore da prática acadêmica, afirmada, 

como já anunciado, numa “explicação lógica” sobre o mundo moderno. Para corrigir a 

incompreensão recorrente entre os leigos em torno de seu campo de estudos, Teixeira, 

lançando mão de Von Gennep, tenta conceituar e justificar sua importância:  

 

Eis, a essência e a finalidade das produções populares. Elementos 
interpretativos de cada pedaço do território, de cada fato duma civilização, 
são por isso mesmo poderosos laços de coesão desta civilização e da 
integridade deste território. Noutras palavras, a tradição popular secreção 
natural e necessária duma sociedade, é o poderoso elo que lhe garante a 
unidade. Portanto o maior fator de coesão nacional. Compreendendo isto foi 
que a Alemanha do século passado, influenciada pela literatura francesa da 
era de Luiz XIV, com Voltaire à frente, reagiu contra essa absorção de sua 
própria personalidade, buscando nas tradições germânicas, a fonte de 
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inspiração de seus temas literários e artísticos. A necessidade de fundar 
solidamente as nacionalidades determinou ainda o florescimento dos estudos 
folk-lóricos em toda Europa, no século XIX. É que a tradição é a seiva de 
que se alimenta a alma dos povos. E o Folk-lore o instrumento científico de 
estudo e análise da alma popular. Não é demais insistir neste caráter do Folk-
lóre, já por outros salientados. Pois, que o momento nacional, de formação 
de nossa personalidade política, de nossa independência econômica, de uma 
expressão cultural e artística própria, que nos darão foros de nação adulta, 
exige que multipliquemos trabalhos desta natureza. Até agora, temos sido 
nação-adolescente, mais ou menos tutelada política, econômica e 
culturalmente, pelo influxo de nações mais velhas. (TEIXEIRA, 1941, p. 14-
15) 

 

Temos, então, duas linhas mestras como marcos dos estudos folclóricos em 

Goiás: uma enraizada nos escritores regionalistas que desempenharam importante papel de 

divulgadores das tradições e dos modos de viver do homem interiorano, portanto, capaz de ser 

vista como criadora de identidade no campo das letras; outra alinhada com o modernismo e 

com a construção de uma disciplina científica do Folclore, fortemente marcada pelas lutas 

políticas de afirmação de uma nova identidade cultural de um povo que se liberta do 

coronelismo. Mesmo para essa última corrente, é importante estabelecer a impressão de que 

uma identidade que sempre existiu, estando, naquele momento, em processo de reafirmação. 

Mais adiante, veremos como se mesclam estas duas frentes de influência no interior das ações 

da Comissão Goiana de Folclore, que surge exatamente num momento de encolhimento do 

Estado Novo, com a abdicação de Vargas, e conseqüentemente de Ludovico, em 1945, mas 

que, para além destas determinações políticas, surge em atendimento ao plano de expansão da 

rede nacional de folcloristas, projeto iniciado com a Comissão Nacional de Folclore. 

 

1.2 A superação do legado romântico  

 

Comumente encontramos a idéia de folclore como sendo a “cultura do povo”, 

tomando-se por povo os detentores de um saber estático, tradicional, imediatamente associado 

a categorias não-urbanas. Esta era a visão difundida pelos escritores românticos, que, após 

surgir no Brasil, no início do século XIX, começa a ganhar tendências nacionalistas como a 

exaltação dos valores autóctones, como elementos primordiais na formação do povo 

brasileiro. É importante ressaltar que, com o advento do folclorismo, o estilo romântico ganha 

fôlego para além do período em que já havia sido deixado de lado. Especialmente em Goiás, o 

romantismo aparece na literatura folclórica até as décadas de 1920 e 30, quando em outros 

estados o modernismo já é a maior influência para os folcloristas.  
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No caso de nosso trabalho, é preciso ressaltar as três características do 

Romantismo que marcam a sua importância para os estudos folclóricos, como o faz Renato 

Ortiz (1985, p. 9 e 10): a oposição ao Iluminismo, o historicismo e a predileção pelo exótico e 

o bizarro. Ao “transformar a predisposição negativa em relação às manifestações populares”, 

o Romantismo estimularia as pesquisas de caráter folclórico, como a realizada pelos irmãos 

Grimm, pois davam mais visibilidade às situações humanas particulares, com mais ênfase no 

que os indivíduos apresentavam de singular, de diferente. Fruto da matriz européia, 

certamente, a característica romântica melhor adaptada ao “estilo tropical”, para usar a 

expressão de Roberto Ventura tomada emprestada de um artigo de Araripe Júnior, foi a da 

busca das tradições nacionais, imersas num passado remoto e obscruro. A “originalidade 

literária brasileira”, defendida pelos românticos, e a busca pela “comprovação” de um objeto 

– no caso, a “literatura nacional” – associará literatura e folclore, tal como já foi sugerido. A 

pesquisa dos “saberes populares” renderá material para a escrita literária. Os românticos se 

opunham à harmonia da literatura clássica, revelada em suas leis rígidas de composição 

artística, apreciavam o que causava surpresa - e será esta característica a mais acentuada pelos 

escritores brasileiros, quando se tratar de divulgar o romantismo e sua afiliação:  

 

O romântico gostava daquilo que surpreendia, chamava atenção pelo 
tamanho, ou dava a impressão de infinito. Uma literatura marcada pelo 
anormal, amantes queimando-se de paixão, devotamento total das pessoas, 
perversidade satânica. Este gosto por seres excepcionais se associa muitas 
vezes ao exotismo, aos países estrangeiros com suas paisagens e costumes 
bizarros. Os escritores românticos têm uma predileção pelas viagens 
pitorescas, conhecer as terras longínquas (reforçando a vaga de viajantes do 
século anterior), mas agora também o interior de seus próprios países, 
descobrindo os camponeses com seus costumes exóticos e diferentes. 
(ORTIZ, 1985, p. 10) 

 

Sobre os usos feitos do folclore pelos românticos, Renato Almeida é quem nos 

dá uma síntese esclarecedora: 

O Romantismo encontrou no fabuloso do folclore uma atmosfera 
interminável de evasão. Não foi só aos bardos e às estranhas mitologias a 
volta dos românticos, mas à poesia trovadoresca e aos romances medievais 
que tiveram voga excepcional, não apenas nos motivos e ambientes, mas 
também na graça da velha linguagem. 

O século XIX empreenderia a grande viagem para a descoberta da origem 
dos mitos e sua interpretação, enquanto a pesquisa da literatura oral florescia 
com desusado interesse. Além dos Grimm é possível citar os trabalhos dos 
poetas Arnin e Bretano, que publicam Des Kanben Wunderhorn, 1806-1808; 
Ritson, Select Collection of English Song, 1813; Feldvorg, Danish and 
Norwegian Melodies, 1815; Ziski e Schottky, Osterreichische Volkslieder, 
1819; Duran, O Romanceiro General, 1828/31; Topelius, os cinco livros de 
canção do Kalevala. Almeida Garret, em Portugal, procurou na lírica do 
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povo um meio de libertar a literatura de seu país das influências estrangeiras 
e do exagerado classicismo. Assim, o Romanceiro. O mau vezo romântico de 
alterar os textos, o que também fizeram os Grimm, pode reduzir o valor 
folclórico deste livro, mas não lha apouca a ênfase que deu à obra do povo e 
o seu justo sentido nacional. Andersen exalta em seu lirismo o maravilhoso 
popular e ilumina o conto com uma luz nova e diferente. 

A esse rebate, cientistas, historiadores, sociólogos e antropólogos dirigiram-
se em igual direção e começaram a interpretação dos mitos, o estudo das 
formas iniciais da mentalidade primitiva, a abertura dos caminhos filológicos 
e históricos que poderiam conduzir a essa verificação, cuja importância 
desde o renascimento se vinha acentuando. Os românticos não descobriram, 
mas se apossaram liricamente de todo material acumulado desde os 
quatrocentos, que foi ponto de partida das grandes pesquisas do século XIX 
e o substrato do Folclore como ciência do homem. (ALMEIDA, 1974, p. 282 
e 283) 

 

Encontram-se referências aos elementos folclóricos na literatura indianista de 

José de Alencar (O Guarani, Iracema), que se interessou bastante pelo folclore escrevendo os 

tratados como O Cancioneiro Popular e O Nosso Cancioneiro, também em Bernardo 

Guimarães (A Escrava Isaura), Visconde de Taunay (Inocência), e outros. É preciso, 

entretanto, perceber se o que se deu foi uma apropriação dos relatos tradicionais folclóricos 

pelos escritores românticos ou, com a afirmação da disciplina do Folclore, buscou-se 

relacionar esses escritores e seus textos mais populares ao objeto de estudo do Folclore, qual 

seja, as temáticas imaginativas, fantasiosas, mitológicas do popular. Como vimos, uma 

disciplina não nasce da criação de uma palavra. Afirmar uma disciplina exige, ao mesmo 

tempo, estabelecer um objeto que lhe é próprio e incorporar ao seu campo a validade e a 

legitimidade cientificas. Nesse sentido, demanda-se um processo de “construção dos 

precedentes” capaz de expor a relevância da nova ciência. 

Foi Amadeu Amaral quem apontou, em Os estudos folclóricos no Brasil 

(lançado originalmente em artigos para a revista literária Terra do Sol, em 1924), os prejuízos 

deixados pelas influências dos românticos às pretensões de se implantar uma ciência do 

Folclore, como vinha ocorrendo em outros países latino-americanos: 

 

Em quase todo o Brasil ainda reina e viceja uma espécie de romantismo 
regionalista e plebeísta, que faz questão de exaltar as qualidades de 
inteligência, bom senso, perspicácia, valentia, bondade e honradez das 
populações rurais. Isso não tem nenhum inconveniente apreciável quando 
permanecemos no terreno da vida comum. Constitui até um aspecto 
simpático e útil da nossa psicologia de povo, porque é bom que os povos não 
percam inteiramente a estima de si próprios. Não há, porém, coisa mais 
contrária ao espírito científico do que tais sentimentalismos... Aqui, quási 
sempre, o folclorista é atraído ao estudo das criações populares por uma 
espécie de admiração romântica de seus conterrâneos, pelo transparente 
desejo de os glorificar, provando que êles são muito inteligentes, muito 
engraçados ou muito imaginosos. 
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Que é que se segue? Segue-se, naturalmente, que procuram, entre as 
manifestações da literatura popular e dos costumes populares, só aqueles que 
possam apresentar o povo sob uma luz lisonjeira, desleixando tudo quanto se 
arrisque a parecer chato e “insignificante”. Assim, não só largam no escuro 
uma grande parte das criações populares, como ainda introduzem uma 
quantidade de preconceitos estéticos, de sentimentos bairristas ou patrióticos 
e outros subjectivismos perturbadores na própria parte sôbre a qual 
pretendem dar alguma luz... 

Ora, é de tôda a evidencia que um estudo nestas condições oferece bem fraco 
proveito. Se o que se trata de conhecer são as criações tradicionais do povo, 
é preciso buscar essas criações sem nenhum “parti-pris”, quaisquer que elas 
sejam, como quer que impressionem o nosso gôsto ou o nosso sentimento, 
contrariem ou não as idéias que temos a respeito de inteligência, de moral, 
de arte, ou lá o que fôr.  

Muitas vêzes, pode dar-se que aquilo que se despreza como “insignificante” 
seja justamente o mais significativo como expressão da mentalidade popular. 
(AMARAL, 1982, p. 3-4) 

 

Um tipo de ensaio que mesclava o caráter investigativo ao literário, conhecido 

no meio folclorístico como “achegas”, era a tendência dos textos produzidos pelos folcloristas 

de Goiás. As achegas se caracterizam pela falta de comprometimento do autor para com o seu 

tema, como que intencionando apenas lançar novas informações sobre o assunto ou chamar a 

atenção para determinada especificidade de uma manifestação folclórica. Muitos foram os 

folcloristas que repudiaram esse tipo de ensaio que nem se poderia chamar de folclórico 

(Amadeu Amaral como vimos, o próprio Renato Almeida, Rossini Tavares de Lima, entre 

outros), mas ainda observaremos no interior da produção das Comissões Estaduais, mais 

afastadas das tendências modernas que giravam em torno da cientificidade dos estudos 

sociais, a manutenção dessa linha de trabalhos mais familiarizada com a literatura, o que, 

obviamente, não descarta a importância deste tipo de produção folclórica para a composição 

de uma história da Comissão Goiana de Folclore.  

A propósito da idéia, muito difundida, de ruptura que os românticos 

pretensamente tenham buscado com o movimento racional do iluminismo, é necessário 

algumas ponderações. Alguns autores que tratam do surgimento do folclorismo como 

fenômeno interessado na coleta das reminiscências de uma cultura ancestral, como os acima 

citados (ORTIZ, 1985; ALMEIDA, 1974; e outros) acertadamente apontam o surgimento 

deste movimento nas regiões periféricas da Europa (Alemanha, Escandinávia e países 

balcânicos e ibéricos, em busca de sua afirmação como nação) que se posicionavam 

contrários às idéias iluministas, entendidas como de cunho expansionista francês. Contudo ao 

difundir esta concepção isoladamente, os pensadores do século XIX retiram do processo de 

evolução do pensamento romântico toda a bagagem filosófica, como aponta Cassirer (1994), 

de valorização do indivíduo e de sua construção histórica, em defesa de Voltaire e Herder. 
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Análise que foi transferida para as nações americanas, também em seu momento de 

afirmação, mas que, mesmo praticando o folclorismo no mesmo sentido de afirmação de uma 

cultura nacional, acaba filtrando melhor a influência francesa, especialmente pela obra de 

Arnold van Gennep, no início do século XX.   

Para este trabalho alcançar seu objetivo geral, que é o de apontar a possível 

relação entre o trabalho da Comissão Goiana e a formação de uma identidade para Goiás, é 

indispensável compreender como conviviam, no interior da Comissão, as distintas matrizes de 

pensamento acerca do que seria o “folclore”, como essas matrizes se relacionavam com as 

diretrizes externas (da Comissão Nacional) e como essas mesmas matrizes revelavam as 

particularidades do trabalho levado adiante em Goiás. Apostar na possibilidade de construir 

uma história sobre a Comissão Goiana de Folclore é sustentar que a referida Comissão 

debateu, de maneira dinâmica, com o movimento nacional, buscando afirmar, 

simultaneamente, a peculiaridade de seu trabalho. A partir da documentação coletada, 

interessa-nos esclarecer os caminhos do debate e da efetivação do “folclore” como um meio 

para a constituição da identidade goiana. Ao apontar as polêmicas no interior da Comissão, 

acreditamos ser possível não só delinear uma história da comissão, mas, sobretudo, patrocinar 

um debate entre as identidades o esforço estadual para a sua implantação.  

Para um movimento que buscava o rompimento com o passado pré-científico 

da disciplina, a aceitação das achegas parece uma contradição. Todavia, apesar da exigência 

de ruptura com o conhecimento produzido nas academias tradicionais (institutos históricos e 

academias de letras), é preciso considerar, também, que a adesão ao folclorismo, 

principalmente nas Comissões Estaduais, de forma geral, e em Goiás, de forma específica, 

convivia com o dilema de afastamento dos centros de produção intelectual. Nesse panorama, 

o conhecimento produzido pelas academias tradicionais mantinha sua legitimidade e partia 

dessas referidas academias o interesse pelo estudo folclórico. Eram essas colaborações de 

“intelectuais regionais” que, bem ou mal, oxigenavam o interesse pelo folclore nas regiões 

afastadas das discussões teóricas. Para esses pensadores, o folclore não era objeto estranho de 

estudos e análises, constituía parte de seu meio e permitia a identificação com ele.  

Em tese defendida recentemente, Letícia Borges Nedel produziu um parágrafo 

esclarecedor, e muito apropriado para o contexto regional goiano, sobre o papel dos 

intelectuais regionais na construção de uma identidade local por meio de suas achegas 

folclóricas. Ela destaca a aproximação do folclorista com o seu objeto: os elementos da 

psicologia social mais aceitos, e por eles destacados, somando-se às dificuldades encontradas 
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para a superação do caráter pré-científico destas produções, estão diretamente ligados ao seu 

pertencimento, ao meio que estuda: 

 

Nos textos publicados pelas comissões não são os autores escondidos atrás 
da empiria que falam, mas seu sistema de valores. Longe de tratar o folclore 
como objeto exterior, o estudioso o vê como uma realidade que se estende a 
si e aos demais brasileiros. Por isso ele jamais assume uma atitude 
desinteressada, distante ou puramente universalista diante do seu tema: pelo 
contrário, quando se trata da cultura do “povo”, o objeto é parte do sujeito na 
análise. É dentro, pois, da perspectiva da lembrança que os autores tentam 
deslindar no presente a trama das origens regionais da cultura nacional. 
(NEDEL, 2005, p. 208) 

 

Outro destaque é dado para o caráter polígrafo desse “intelectual de província”. 

O Folclore nunca foi tomado como atividade exclusiva pela intelectualidade regional, sendo 

matéria de interesse de advogados, médicos, políticos, e, em muitos casos, professores e 

pedagogos. São poucos os que são reconhecidos primeiramente como folcloristas. Essa 

pluralidade não significa, em absoluto, uma multiplicidade na produção desses intelectuais, 

tendo contribuído, contraditoriamente, para uma forma de fragmentação dos estudos 

folclóricos em suas diferentes formas de expressão. Enquanto alguns se interessavam pelas 

composições da literatura transmitida oralmente, outros se aprofundavam nas composições e 

modinhas folclóricas, nas festas religiosas e folguedos, nas expressões materiais e artesanato, 

etc. Não tomamos conhecimento de qualquer trabalho escrito em parceria, e, no geral, um 

folclorista se dedica muito especificamente a um tipo de produção em sua área de estudos. 

Com raras exceções, podemos citar como exemplo, o trabalho de Luís da Câmara Cascudo, 

cuja produção abrange todo o tipo de manifestação folclórica. Nedel e Vilhena reconhecem 

nessa prática de arregimentação de uma vasta gama de interessados pelo folclore como uma 

estratégia do movimento nacional para compor o “exército de coletores amadores nos 

estados” (2005, p. 211). E Nedel acrescenta outros fatores imprescindíveis para a formação 

desta rede de folcloristas do interior: as comissões estavam ligadas a uma firme liderança 

intelectual e à influência política de que dispunham para barganhar entre as outras redes de 

intercâmbio cultural no interior das elites locais.  

 

Ou seja, as fontes de autorização intelectual eram diversas, e provinham da 
conjunção das competências intelectuais a muitas outras, de diferentes 
ordens. Nestes casos, é lícito supor juntamente com Miceli18, que as 
tentativas de fundação e fundamentação de saberes tendessem a se enquadrar 
na vida social como instrumentos de luta, produzidos por grupos 

                                                 
18 Letícia Borges Nedel faz referência ao artigo de Sérgio Miceli, “Por uma sociologia das Ciências Sociais”, em 
MICELI, Sérgio (org.). História das Ciências Sociais no Brasil. São Paulo: Vértice/IDESP, 1989. p 5 - 19. 
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especializados em disponibilizar argumentos de cunho histórico e 
sociológico a agentes peritos em barganhar com o poder central visando à 
extração de recursos para seus estados. (NEDEL, 2005, p. 211) 

 

Portanto, temos um quadro bastante complexo para a execução do plano de 

elevação do Folclore à disciplina científica pretendida pelo movimento folclórico nacional e, 

consequentemente, para a superação das tendências românticas em torno das manifestações 

populares. No plano acadêmico, a implantação das novas Ciências Sociais, nos grandes 

centros, empreende uma luta por fortalecimento teórico-metodológico, na qual o Folclore 

compete com a Etnologia e a Etnografia para fixar seu campo no interior da Antropologia. 

Esta tese foi acatada pelo I Congresso Brasileiro de Folclore, de 1951, após desgastante 

debate travado ao longo da década de 1940 entre os folcloristas, que defendiam o Folclore 

como matéria acadêmica autônoma, encabeçados por Renato Almeida e os cientistas sociais 

da linha sociológica da USP que criticavam a falta de comprometimento teórico-metodológico 

dos folcloristas diletantes, que nada acrescentavam para o entendimento da cultura popular 

brasileira, tendo Florestan Fernandes na linha de frente. Apesar da decisão dos congressistas, 

apontada na Carta do Folclore Brasileiro, de inclusão do Folclore nos estudos 

antropológicos, ser uma saída honrosa para o movimento folclórico, para alguns foi uma 

derrota que refletiu a falta de “unidade doutrinária” da categoria em afirmar suas convicções e 

seus interesses (LIMA, 2003, p. 166). Mas, por outro lado, pesou a crítica ao diletantismo e à 

falta de aprofundamento do Folclore como teoria capaz de uma formulação sólida que desse 

conta de explicar o seu objeto como elemento de entendimento das realidades sociais do povo 

brasileiro. E isso muito se deveu, de um lado, ao movimento se ver preso à falta de sangue 

novo interessado nos estudos folclóricos e, do outro, à manutenção dos quadros advindos das 

antigas instituições de produção cultural e pesquisas, como os Institutos Históricos e 

Geográficos e as Academias Literárias. Esse é o caso do folclorismo em Goiás, 

particularmente, em virtude de sua associação a instituições como as citadas.  

 

1.3 O advento modernista e a Ciência do Folclore 

 

Dentro dos estudos brasileiros sobre o folclore destacam-se os pensadores que 

fizeram uma releitura dos trabalhos iniciados por Sílvio Romero, Amadeu Amaral, João 

Ribeiro e outros, sendo que os trabalhos destes aparecem de forma atualizada e ampliada nas 

obras de um jovem contemporâneo destes mestres, Mário de Andrade. Os antecessores de 
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Mário de Andrade já abriam as portas para o rompimento com as análises romantizadas sobre 

a cultura popular, mas, com o advento do modernismo, esses laços foram revistos de maneira 

ainda mais criteriosa e com um projeto bem definido de construção de uma nova identidade 

cultural para o país. 

Não apenas Mário de Andrade, mas outros expoentes do movimento de 1922 

se aproximaram dos elementos do folclore brasileiro para compor seus estudos e suas obras. 

Presentes no Manifesto Antropofágico, seus objetivos – tais como o de olhar para dentro do 

Brasil em busca de nossa peculiaridade, o de reler os padrões estéticos estrangeiros para a 

nossa realidade - permitiram aos modernistas caminhar diretamente para o ambiente dos 

estudos da cultura popular, mas em um momento em que o entendimento sobre a cultura 

popular já a diferenciava do folclore. A reprodução fonográfica, por exemplo, só para nos 

determos às preocupações de Mário de Andrade, trazia para a cidade grande e para as salas da 

aristocracia a cantiga da gente do sertão, as modas, as toadas, mas não reproduziam a 

complexidade da simbologia e do sistema de valores que representava a experiência de “ser 

cantador no interior do país”. A “cultura popular” não representava mais o “folclore” daqueles 

que estavam longe, no campo.  

Se o modernismo, em sua síntese, buscou romper com a estética romântica, no 

campo literário, considerando que esse campo tem uma relevância especial para o 

entendimento do folclorismo em Goiás, alguns elementos, como a valorização do nacional, da 

paisagem bucólica do sertão, do homem enraizado no campo, e outras características 

singulares da cultura típica do povo brasileiro, se mantiveram em novas nuances sob a forma 

da ficção regionalista. A filóloga goiana e também folclorista, Nelly Alves de Almeida, nos 

apresenta o regionalismo com os aspectos de sua temática:  

 

O que o anima, o que lhe dá vida é o nosso povo, nosso meio, nossos 
problemas, nosso modo de ser e de viver. O sentimento de nacionalismo que 
desperta em nós acorda-nos a percepção para as grandes realidades. E fá-lo 
de maneira clara, eficiente. Variando de tema e de aspecto, o que incentivou 
o Regionalismo foi a visão nacionalista oriunda da literatura moderna que 
explodira em 22, e que acordou o Brasil para as transformações por ela 
ocasionadas. (ALMEIDA, 1968, p. 15) 

 

Ainda sobre esse tema, cabe citar Nelson Werneck Sodré (1964, p. 403), 

quando ele procura esclarecer as proximidades existentes entre o sertanismo, “esboço de 

literatura regional que acompanha o movimento romântico”, e o regionalismo: “O 

Regionalismo surge onde o Romantismo desaparece, isto é, onde deixa de lançar influências, 

fornecendo elementos que o caracterizem”, mesmo que o modernismo tenha demorado vinte 
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anos para atingir as letras goianas. Na busca por estes novos elementos, os adeptos das novas 

tendências da concepção de uma literatura mais nacional, livre dos modelos europeus, 

“adotaram uma língua capaz de atingir a compreensão das massas. Por isso é que transferiram 

para as páginas de então a língua falada, transformando-a em língua literária” (SODRÉ, 1964, 

APUD ALMEIDA, 1968, p. 18).  

Para esta geração de escritores, a literatura oral, cara aos folcloristas, era o 

novo filão de inspiração para a representação do “Brasil real”. Seus temas estavam 

diretamente vinculados às pesquisas folclóricas da época, muito preocupadas com o 

desaparecimento das tradições populares devido ao crescimento urbano e à industrialização. O 

quadro panorâmico do temário regionalista pelo país afora, apresentado por Nelly Alves de 

Almeida, é que mais uma vez clareia esta aproximação com os temas folclóricos e norteia de 

onde vem a inspiração dos folcloristas:  

 

E, das regiões onde a fita verde dos canaviais se baloiçava ao sabor do vento; 
das caatingas, onde o desolamento assolava tudo; do cangaço onde o terror 
espalhava labaredas de angústia; dos sertões ermos, esquecidos dos governos 
e onde a solidão era quebrada pelo grito de insatisfação de 
subdesenvolvimento profundo; dos pagos sulinos, onde a bravura dos 
homens ousados tem sabor de epopéia, as páginas regionalistas introduziram, 
na literatura, feição inédita. (ALMEIDA, 1968, p. 18-19) 

 

A influência do regionalismo modernista será decisiva para entendermos a composição do 

quadro de folcloristas goianos na Comissão Goiana de Folclore (CGF). Vale acrescentar, 

também, que o movimento folclórico em Goiás não escapou das linhas mestras orientadoras 

do movimento folclorista nacional; seja pela filiação de alguns de seus escritores mais 

expressivos no quadro da CGF; seja, como já foi dito, pela influência (e dependência) 

exercida pela Academia de Letras para a existência desta Comissão. Feita essa observação, 

passemos a avaliar os caminhos cruzados do Folclore e do Modernismo.   

                        Devido à vastidão territorial e à interpenetração peculiar do folclore brasileiro 

(decorrente de vários fatores como, por exemplo, as migrações), o trabalho de classificação 

desse material, dividindo as manifestações folclóricas em áreas culturais, representa um 

esforço considerável, mas foi levado a cabo desde o começo do século XX. A classificação 

por ciclos temáticos foi obra de Gustavo Barroso, em 1911. A classificação pela sua 

disseminação foi feita por Joaquim Ribeiro inspirado na idéia de que folclore é a concepção 

do mundo e de vida de um povo, estabelecendo os ciclos costeiros, pela penetração e 

mineração. Assim se distribuiu, por exemplo, o material folclórico que teria sido “transmitido 

pelos bandeirantes” (ALMEIDA, 1976, p. 14). Ao aprofundar-se nos estudos e com maior 
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base de informações, Joaquim Ribeiro (em suas obras Introdução ao estudo do folklore 

brasileiro, 1934, e Folklore brasileiro, 1944) complementa a sua classificação por ciclos 

criando as áreas culturais: 

1- Área costeira, que inclui a faixa litorânea e compreende dois ciclos: a) 
costeiro norte, da costa do Pará à costa baiana, que também poderia 
denominar ciclo da jangada; b) costeiro sul, do Espírito Santo ao Rio 
Grande do Sul, ou ciclo caiçara. 

2- Área agrícola, que abrange a região situada entre o alto sertão e a costa e 
inclui três ciclos: a) ciclo agrícola do norte, com a zona da cana-de-açúcar, 
algodão, fumo, etc; b) ciclo agrícola do sul ou do café, que vai se 
desfigurando coma presença da policultura; c) ciclo dos núcleos de 
colonização estrangeira ou dos imigrantes. 

3- Área pastoril, constituída por todo o alto sertão: nordeste sertanejo, sertão 
da Bahia, Minas, Goiás, Mato Grosso e que relaciona com o ciclo do couro. 

4- Área da mineração, que se emoldura na garimpagem propriamente dita. 

5- Área platina ou pampeana, típica da civilização pastoril, em que se 
agrupam os gaúchos brasileiros, uruguaios e argentinos e suas zonas 
migratórias. 

6- Área amazônica, ainda de grande influência indígena e cuja técnica de 
vida é predominantemente extrativa. (Cit. In: LIMA, 2003, p. 160 e 161) 

 

Transcrevemos a classificação de Joaquim Ribeiro porque, apesar de ter sido 

superada pelas inspirações modernistas, como veremos, se manteve como base para 

delimitações de estudos, especialmente influente entre os folcloristas goianos que estavam 

mais apegados aos ciclos tradicionais de classificação. Exemplo disto encontra-se na 

colaboração de Regina Lacerda na coleção Antologia Ilustrada do Folclore Brasileiro, na 

seleção e introdução ao tomo sobre Goiás e Mato Grosso, a convite de Alceu Maynard de 

Araújo, lançada em 1960.  

Em suas incursões pelo país, Mário de Andrade se propôs a um estudo 

profundo sobre o folclore e, de posse das teorias difundidas na sua época, se prendeu às 

colocações sobre as origens e as influências para explicar as manifestações populares. Seu 

“descobrimento do Brasil” é constante em toda sua fase produtiva e se tornará referência para 

outros trabalhos de campo e levantamentos pelo interior do país.  Seu “resgate”19 começa por 

Minas Gerais em 1919, por onde conduz uma segunda expedição com o grupo modernista na 

Semana Santa de 1924; viaja pela Amazônia em 1927 e pelo Nordeste entre dezembro de 

1928 e fevereiro de 1929. Por meio do folclore, as expedições procuram ver o homem 

                                                 
19 Optamos pela manutenção desse termo apesar das implicações que ele pode trazer para um estudo histórico. 
Era muito próprio dos modernistas, e também dos folcloristas contemporâneos, a idéia de perda, de 
desaparecimento, das manifestações populares, esses atribuíam sua preocupação ao avanço tecnológico, ao 
crescimento urbano e ao êxodo do campo, bem como do modelo desenvolvimentista. Ver ORTIZ, 1994; 
GONÇALVES, 1996; NOGUEIRA, 2005. 



 46

brasileiro, descobrir a psicologia do povo. Mário de Andrade realiza uma pesquisa abrangente 

sobre os índios (chamados por ele de “os brasis”), negros, povos ibéricos e outros, à procura 

do que influenciaram nas manifestações populares e do que permanecera, na forma de 

tradições, constituindo usos e costumes que dariam características ao povo brasileiro – 

definição de folclore proposta por teóricos europeus, com os quais Mário irá dialogar e, várias 

vezes, discordar – entre eles o casal Dina Dreyfus e Claude Lévi-Strauss, com quem Mário 

mantinha estreito relacionamento.  

“Já afirmei que não sou folclorista. O folclore é hoje uma ciência, dizem... Me 

interesso pela ciência porém não tenho capacidade para ser cientista” (SOARES, 1983, p. 8; 

TRAVASSOS, 2002, p. 91). Apesar de parecer contraditória, esta famosa passagem de Mário 

de Andrade reflete seu espírito empreendedor a favor do conhecimento da cultura do povo 

brasileiro. Tanto em sua atuação como facilitador da implantação dos cursos de Ciências 

Sociais na Universidade de São Paulo, como à frente da Secretaria Municipal de Cultura, em 

que criou a Sociedade de Etnografia e Folclore Paulista, Mário esteve à frente do que existia 

de mais atual com relação às práticas de coleta e pesquisa, à aplicação de uma nova 

metodologia científica para estas práticas, à difusão dos resultados e, também, ao incentivo às 

mudanças de concepção do que se pretendia ao transformar o folclore em ciência. Seu 

empenho para a institucionalização da disciplina e para que o estado garantisse em parte o 

equilíbrio entre as comunidades tradicionais, a manutenção de suas manifestações culturais e 

o assédio do insurgente mercado de bens culturais, fazia com que se observasse a importância 

do Folclore como uma disciplina capaz de refletir sobre as relações de poder entre as classes, 

imbricadas às suas manifestações culturais: 

 

O folclore no Brasil ainda não é verdadeiramente concebido como um 
processo de conhecimento. (...) Na maioria de suas manifestações, é antes 
uma forma burguesa de prazer (leituras agradáveis, audições de passatempo) 
que consiste em aproveitar exclusivamente as “artes” folclóricas no que elas 
podem apresentar de bonito para as classes superiores. (...) Ainda não é a 
procura do conhecimento, a utilidade de uma interpretação legítima e um 
anseio da simpatia humana. (SOARES, 1983, p. 8) 

 

A concepção de Mário sobre o folclore sofre uma alteração, conforme 

observado por Elizabeth Travassos, que passa de “atividade mais ou menos diletante de 

escritores, poetas e músicos”, no final dos anos 1920, para ser “uma das ciências sociais e 

antropológicas”, na década de 1940. Em parte, isso se deveu ao incremento da produção 

fonográfica, mas, esteve associado, também, à convicção de Mário sobre o fortalecimento do 

Folclore como disciplina autônoma. Esta sua posição e sua atuação, juntamente com os 
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estudos de Amadeu Amaral, foram tomados pelos idealizadores da Comissão Nacional de 

Folclore como referência e inspiração para a futura formação de uma rede de interessados em 

transformar o Folclore em um modelo de explicação da sociedade brasileira. 

No Rio Grande do Norte, Mário de Andrade encontra acolhida na casa de 

Câmara Cascudo, com quem realizaria uma rica troca de idéias. O encontro foi resultado de 

outra troca: uma longa correspondência, na qual o tema da concepção da cultura popular foi, 

constantemente, o assunto central. A aproximação entre eles não poderia ser mais oportuna e 

em muito representa o período de rica efervescência dos estudos sobre a “cultura do povo” no 

Brasil. Cascudo elegeu alguns correspondentes como fonte de pesquisa e complemento para 

suas análises, sua troca de informações servia como base de dados para suas pesquisas. 

Chamava de “correspondência precatória” as informações que obtinha dos amigos e os definia 

carinhosamente por “vítimas indefesas” por atenderem aos seus pedidos e consultas. Devido 

ao largo leque de assuntos que identificava às manifestações folclóricas, sua obra não 

manteve um plano temático específico, sempre procurando desvendar no folclore as 

explicações socioculturais e históricas que estes elementos da cultura do povo demandavam. 

Seu método era único e sua filiação acadêmica um caso à parte: 

 

Registrou a história cultural, principalmente, através do imaginário das 
lendas e superstições, dos mitos e “causos”, baseando-se, sobremodo, nos 
depoimentos orais como fonte de dados, exercendo funções de historiador 
sem o rigor do argumento crítico das fontes históricas e do estilo científico 
preestabelecido, o que demonstrava tanto na escritura quanto na fala. 
Impunha-se confortavelmente em tal posição, afirmando que descobriu a 
tempo o perigo de se filiar a uma corrente ou pesquisador, o que implicava 
aceitar também os defeitos dele, por isso, a melhor escola era a liberdade de 
expressão e a autonomia teórica. (GICO, 2002, p. 112) 

 

Cascudo, quebrando com a idéia de classificação por disseminação, feita por 

Joaquim Ribeiro, propôs a fixação de quatro características básicas do fato folclórico – pela 

sua antiguidade, persistência, anonimato e oralidade. Com essa nova classificação, Câmara 

Cascudo abandonava a classificação clássica por ciclos. Essa decisão fez com que o criador 

do Dicionário Folclórico Brasileiro delimitasse as áreas de disseminação dos contos 

folclóricos no interior do território nacional por regiões, seguindo as bases de semelhança 

entre o estilo e a função desses contos. Luiz Antonio Barreto, fazendo uma análise da obra de 

gabinete de Cascudo, trouxe um novo argumento para o campo das discussões, apoiado nas 

reflexões de Antonio Gramsci, o autor afirma: 
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Em sua aguda interpretação da realidade cultural, ampliou o conceito de que 
o folclore é uma concepção do mundo e da vida do “povo” entendido como 
complexo de classes “subalternas” e “instrumentais” que objetivamente se 
contrapõem às classes “oficiais”, “hegemônicas” e “dominantes”. 

Ao conceber o mundo e a vida, o povo produz uma cultura, e, na vivência 
cultural, fixa a sua identidade social. A cultura popular ou folclórica, 
portanto, não é aquela que se revela pelas características enunciadas por 
Câmara Cascudo, mas aquela produzida e assimilada comunitariamente, 
sendo, por isso mesmo, genuína. (BARRETO, 1994, p. 16-41, grifo do 
autor) 

 

Em outras palavras, Barreto afirma que o folclore, entendido como formas 

reconhecíveis de expressão de uma comunidade, é o que nos permite avaliar o modo como 

esta comunidade interage com o mundo que a rodeia, representa formas de cultura autêntica a 

partir da qual o “povo” se reconhece como ser social. O folclore não existe apenas como 

forma de expressividade peculiar dentro da teia social, mas como elemento de identificação 

coletiva, nas suas mais variadas formas de se materializar. E este povo, para o movimento 

modernista, será encarado como principal elemento de entendimento da nacionalidade; por 

isso mesmo a penetração do folclore em todas as camadas da sociedade, não se restringindo 

ao meio em que subsiste, é a qualidade que mais chama a atenção dos estudiosos do Folclore 

a partir de Mário de Andrade e Câmara Cascudo.  

É pela fluidez e pela sua capacidade de sincretismo com a chamada cultura 

hegemônica que o folclore toma importância para o novo meio acadêmico preocupado em 

desvendar a identidade nacional. Nesse sentido, pode se propor uma inversão quanto à 

interpretação da fonte: um adjetivo tal como “genuína” mais do que indicar “pureza”, quer, na 

realidade, apontar para as imbricações, as confluências, as porosidades, capazes, como 

atualmente sabemos, de colocar abaixo o “conceito” de “identidade nacional”. Entretanto, 

essa é uma outra discussão, distante do universo pouco fragmentado do modernismo. Para os 

fins deste trabalho, o importante é ressaltar não só a compreensão desses que reformulariam o 

entendimento sobre o folclore, mas, também, apontar os limites de época que interviram nesse 

trabalho de reformulação. Esses objetivos serão fundamentais para que, mais adiante, 

construamos as pontes entre a Comissão Goiana de Folclore e as identidades no Estado de 

Goiás20.      

Uma grande vitória modernista no plano institucional foi a criação, em 1937, 

do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em que os defensores da construção 

de uma nova identidade para a nação puderam pôr em prática seu projeto de proteção das 

manifestações culturais e dos bens públicos ou privados que, de alguma maneira, 
                                                 
20 Estes temas serão respectivamente tratados nos capítulos II e III. 
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representassem essa nova identidade. Na prática o que se concretizou foram os tombamentos 

do chamado patrimônio de pedra e cal, ou bens imóveis. O que se pretendeu foi o “resgate do 

passado” mais afinado com os elementos nacionais, em detrimento de estilos e culturas 

importados. No anteprojeto de lei, preparado por Mário de Andrade para a criação do SPHAN 

(Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), já aparecia bem clara a necessidade de 

“proteção” das manifestações culturais mais tradicionais do povo, contudo, pelas dificuldades 

antidemocráticas que teriam de enfrentar em pleno Estado Novo, foram feitos alguns ajustes. 

O trecho do projeto em que se defendiam, sem distinção, tanto as manifestações e obras de 

arte de cunho “erudito”, quanto de cunho “popular”, inclusive com especificações para as de 

importância arqueológica, ameríndia e as artes aplicadas (IPHAN, 2002, p. 272), foi 

suprimido por resgate de manifestações culturais atreladas aos “fatos memoráveis da história 

do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico” (IPHAN, 2006, p. 99).  

A atuação deste órgão em defesa do que se considerava como manifestação 

folclórica somente retornaria a ser relevante na década de 1980, com a mudança de 

conceituação de “patrimônio cultural” para o de “bem cultural”, na gestão de Aloísio 

Magalhães. O objetivo era o de ampliar a ação patrimonial para além do dispositivo do 

tombamento, muito eficaz quanto se trata dos bens imóveis. Com uma mudança de postura 

frente às manifestações dignas de serem reconhecidas como patrimônio cultural brasileiro, 

fazia-se necessário a utilização de novas formas de acautelamento pelo estado, também pelo 

formato do inventário, do registro ou da catalogação. Assim, as expressões mais lúdicas e 

menos palpáveis como as festas, os folguedos, as músicas e os modos de fazer retomam seus 

espaços na afirmação da cultura popular como única e digna de reconhecimento. Essa 

mudança trouxe um novo alento à defesa do folclore no plano institucional. Voltaremos a esse 

assunto quando formos analisar o papel da Comissão Nacional de Folclore exatamente 

tentando suprir a falta de uma instituição de defesa deste patrimônio cultural no período em 

que a prioridade do IPHAN era voltada para a urgência de se salvar do desaparecimento os 

patrimônios de “pedra e cal”. Mas antes de analisarmos a criação da Comissão Nacional de 

Folclore (CNFL) e, consequentemente, a Comissão Goiana de Folclore, trataremos da questão 

das tendências que influenciaram a prática do folclorismo no contexto de sua implantação, em 

1947.  

Nas décadas de 1940 e 50, já com as novas ciências sociais instaladas nos 

principais campi universitários do Brasil, os temas da cultura popular e do folclore tomam 

importância como elementos que servem de pano de fundo para se explicar a formação da 
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sociedade brasileira, em atendimento a uma necessidade de conceituação do povo brasileiro 

como formador da nação. Os folcloristas, então, sofreram grande influência das obras de 

releitura da sociedade brasileira, conseqüência também da falta de uma unidade teórica do 

próprio Folclore. Nesse contexto, o trabalho de Gilberto Freyre ganhou notoriedade, servindo 

largamente como inspiração para os estudos folclóricos que se seguirão, especialmente nos 

trabalhos sobre os modos de vida e de expressão das populações do interior. Também foi 

nesse período que se destacaram os primeiros trabalhos de Florestan Fernandes, que se 

debruçou sobre o tema do Folclore e sua posterior polêmica sobre a conceituação do folclore 

como fonte de uma disciplina autônoma no interior da cadeira de Filosofia nas novas 

universidades brasileiras. O período em questão foi profícuo no que diz respeito à 

institucionalização dos saberes científicos nas universidades brasileiras. Luís Rodolfo Vilhena 

chama atenção para a introdução dos estudos sociais nas universidades brasileiras como 

marco científico da produção intelectual brasileira (1997, p. 45). Seguindo essa discussão, é 

importante apontar a necessidade de cautela em relação à preocupação com a cientificidade 

dos estudos folclóricos. Se essa questão ganha lastro neste período, isso se deveu 

exclusivamente à luta pela consolidação dos espaços acadêmicos das várias disciplinas que 

almejaram se instalarem nas academias. Nesse momento, é fundamental anotar que a 

concepção dos estudos folclóricos com rigor científico foi uma preocupação desde a criação 

do termo por Thoms, como vimos. E o Folclore vislumbrou a academia sim, uma vez que, 

além do momento histórico o exigir, há a compreensão quanto à tarefa desse campo de 

estudos, qual seja: empenhar-se em identificar os traços de uma autêntica cultura brasileira.  

A universidade era o centro produtor de conhecimento científico para as 

ciências sociais, uma vez que apresentava a possibilidade de uma formação especializada, 

rompendo com o conhecimento diletante, típico dos interessados pelo folclore, e incorporando 

a aplicação de práticas e métodos científicos para a construção de análises e teses. O 

folclorismo buscava superar a imagem de matéria inferior, por tratar das “besteiras do povo”, 

e seus defensores acreditavam no potencial de uma disciplina que englobaria elementos de 

várias ciências, e caminharia junto a elas, para dar conta de explicar seu objeto e acrescentar 

em muito ao conhecimento da formação do povo brasileiro e da nação. Segundo seus 

defensores, por meio do estudo do Folclore obter-se-iam vários exemplos da ação de uma 

comunidade e, tanto como a Geografia, o Folclore colaboraria para o entendimento da 

ocupação espacial do território. Por meio do conjunto dos conhecimentos adquiridos, em 

especial pela tradição, poder-se-ia ter uma representação do passado de uma comunidade ao 

longo de seus processos históricos. Ainda, poderia ajudar a Antropologia a descrever os 
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diferentes grupos sócio-culturais, apurando as suas mais variadas formas de expressão. Da 

mesma forma, se aliaria à Etnologia, construindo subsídios para a diferenciação dos grupos 

pela comparação.   

Entende-se por folclore um corpo orgânico de modos de sentir, pensar e agir 
peculiares às camadas populares das sociedades civilizadas. Alguns 
folcloristas estendem o campo do folclore a todas as sociedades, até mesmo 
as primitivas. Entretanto, a existência de graus diferentes da mesma cultura é 
necessária para caracterizar o fenômeno. Embora peculiares, esses modos de 
existir, pensar e agir não são exclusivos do povo. Se as camadas populares os 
integram, em conjunto, à sua vida cotidiana, toda a sociedade se serve deles, 
fragmentariamente, sob esta ou aquela forma... Há, assim, um intenso 
intercâmbio cultural entre os vários strata sociais – resultado direto da 
comunicação pessoal, das relações de produção, da comunidade da língua, de 
sentimento religioso e nacional, da educação e da cidadania. Em 
conseqüência, e sob a pressão da vida social, o povo atualiza, reinterpreta e 
readapta constantemente os seus modos de sentir, pensar e agir em relação 
aos fatos da sociedade e aos dados culturais do tempo. O folclore é, portanto, 
dinâmico. Não obstante partilhar, em boa percentagem, da tradição, e 
caracterizar-se pela resistência à moda, o folclore é sempre, ao mesmo tempo 
que uma acomodação, um comentário e uma reivindicação... Assim o 
folclore planta as suas raízes no passado imemorial da humanidade e se 
projeta a voz do presente e do futuro. (CARNEIRO, 1965, p. 1-2) 

 

Por meio dessa exposição de um dos principais teóricos do Folclore no Brasil, 

Edson Carneiro, temos maior clareza quanto às aspirações dos folcloristas. Na defesa da sua 

disciplina, quase que a colocando ao lado da História, o Folclore é tomado como meio de 

explicação para o passado e como modelo de entendimento das maneiras pelas quais o povo 

passa pelas mudanças estruturais da sociedade. Pode-se abstrair ainda mais aspirações: 

levando-se em conta as suas transformações dinâmicas, o Folclore é uma forma de 

reivindicação, de construção social da realidade. Para Florestan Fernandes é esse justamente o 

ponto conflitante. A intenção dos folcloristas era transformar o Folclore em uma 

“sistematização de conhecimentos”, tarefa que não alcançavam em virtude do desprendimento 

científico dos trabalhos apresentados. 

Como maior crítico do movimento folclorista, Florestan Fernandes polemizou 

com Carneiro para além dos problemas de conceituação do Folclore e das suas aplicações 

como ciência autônoma. Em Folcloristas em confronto, texto apresentado no suplemento 

literário do jornal O Estado de S. Paulo, de 2 de abril de 1960, o sociólogo chama a atenção 

para a importância dos estudos folclóricos no imprescindível trabalho de coleta, pesquisa e 

identificação, quando realizado com bases sistemáticas da metodologia científica, em 

detrimento do literato não-especialista que ainda permeava o meio. Defende o trabalho em 

conjunto de cientistas sociais e folcloristas como “único meio para corrigir as diferenças de 

abordagem e de análise”. E chega a atacar abertamente o que vinha desenvolvendo a CNFL: 
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O trabalho interdependente seria estimulante e criador, recomendando-se 
como o verdadeiro alvo essencial. Dá o que pensar ter sido ele posto de lado, 
de maneira tão afoita e inconsistente. O que pretendiam os folcloristas que 
escolheram tão estranha via de defesa “científica” do folclore? Valorizarem-
se, pela impressão, diante de seus colegas? Evitarem a concorrência com 
outros especialistas, em uma seara que começa a ser vigiada segundo 
critérios novos? O monopólio da liderança de investigações, que estão 
abertas aos que tiverem qualificações para realizá-las? A continuidade de 
uma situação cômoda, no mau uso dos recursos do IBECC e de outros 
órgãos públicos, devastados em projetos capengas “de preservação” ou “de 
investigação” do folclore? É difícil dizer. Parece patente, porém, que suas 
aspirações não conduziam a propósitos úteis e positivos, os quais teriam 
levado à escolha de recomendações baseadas no respeito mútuo e na 
cooperação interdisciplinar entre folcloristas e cientistas sociais. 
(FERNANDES, 2003, p. 37-38)  

 

As críticas são pertinentes, sobretudo no tocante aos trabalhos de resgate mal 

planejados e precariamente executados. Algumas questões com relação à ambição de 

cientificidade do folclore se explicam pelas lutas travadas pela apropriação das políticas 

públicas em torno da cultura popular, em crescente interesse desde os tempos de Estado 

Novo. E também pelo quadro de acadêmicos que compunha a CNFL, em especial, nas 

Comissões Regionais. Mas as desavenças entre os cientistas sociais e os folcloristas ocorriam, 

de modo muito pontual, entre os intelectuais da linha sociológica da USP e os principais 

teóricos do folclorismo, exatamente pela necessidade, naquele momento, de legitimação das 

Ciências Sociais e pela incompatibilidade teórica entre os dois núcleos de pensadores. A 

disputa ideológica também deve ser considerada nesse ponto, uma vez que os folcloristas se 

voltavam para a “valorização das manifestações populares, assimiladas à cultura oral agrária” 

(VILHENA, 1997, p. 47), porém, para os sociólogos uspianos, essa relação era feita de forma 

alheia às “condições materiais de existência”, o que seria responsável pela reificação dessas 

manifestações populares “como símbolo de uma cultura nacional que ocultaria as 

contradições de classe” (VILHENA, 1997, p. 47). De modo geral, prevalecia o bom senso e a 

intenção de dar andamento às produções sobre o assunto, acadêmicas, literárias, fonográficas, 

de políticas públicas, etc. Por parte dos atingidos, a resposta à ofensa vinha sempre por 

intermédio do presidente da CNFL, Renato Almeida, de Edson Carneiro21 e do diretor da 

Escola de Folclore de São Paulo, Rossini Tavares de Lima, um dos principais expoentes da 

defesa pela Ciência do Folclore. 

“O Folclore estuda cultura”, assim Rossini Tavares de Lima introduz sua 

definição de folclore como “manifestação do sentir, pensar, agir e reagir do homem de uma 

                                                 
21 No que se refere à posição de conflito entre Fernandes e Carneiro, a questão se concentra mesmo na afirmação 
e legitimação da Sociologia e do Folclore no âmbito da academia, uma vez que o posicionamento de Carneiro 
possui notória referência marxista. 
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sociedade” (1978, p. 17), destacando esta manifestação essencialmente na cultura espontânea. 

Usa essa mesma definição para criticar as outras disciplinas que generalizam a complexidade 

das reproduções culturais, despercebidas da incursão dos movimentos de massa na cultura do 

povo: 

Não acreditamos na possibilidade de se chegar a um melhor entendimento do 
homem da sociedade letrada e, no caso particular, do homem brasileiro 
através da análise do seu contexto de cultura erudita, popularesca ou de 
massas. Nos nossos quarenta anos de estudo e trabalho de campo, no 
domínio do folclore, constatamos a existência de uma outra cultura, que 
melhor explica cada um de nós na vivência da família, sítio, fazenda, bairro, 
cidade, região e país, com alguns universais de cultura e outras expressões 
resultantes do difusionismo e do paralelismo cultural. É uma cultura 
informal, que recebemos, aceitamos e difundimos, dentro de um mecanismo 
bem diferente do que ocorre com as culturas dirigidas: erudita, popularesca e 
de massas. Por isso, a denominamos cultura espontânea; ela é espontânea no 
seu condicionamento inconsciente de sermos levados a fazer, no processo de 
imitação do fazermos imitando o que os outros fazem e da aceitação coletiva, 
em que se observa a liberdade de aceitar e de recusar. (LIMA, 1978, p. 17) 

 

Essa delimitação de um campo de estudos não foi uma construção tranqüila no 

interior dos estudos folclóricos, uma vez que vimos a amplitude alcançada pelo folclore nas 

mais variadas manifestações e nas diferentes intersecções possíveis entre a chamada cultura 

erudita e a cultura popular. O que nos leva a uma reflexão sobre a percepção de “cultura” que 

nos apresenta a produção folclórica brasileira das décadas de 1940 a 1960, frente à crise de 

paradigmas gerados pela chamada pós-modernidade, em que se dissolveram as linhas de 

separação entre o erudito e o popular, dentre inúmeras outras barreiras. 

Para alguns folcloristas de formação científica, ou, pelos menos os mais 

preocupados com a aplicação de uma cientificidade em seus estudos, não seria problema 

diferenciar seu objeto de questões referentes a raça, religião ou cultura. Mas para o grupo 

estudado, ou seja, na linguagem popular, o termo “cultura” se referia a uma qualidade inata.  

 

A natureza de um grupo era evidente a olho nu, expressada igualmente pela 
cor da pele, pelas características faciais, pela religião, pelos princípios 
morais, pelas aptidões, pelo sotaque, pelos gestos e pelas preferências de 
alimentação. (KUPER, 2002, p. 35 e 36) 

 

A cultura de um povo, na pós-modernidade, passa a ser definida em oposição a 

algo mais, ao “outro”. “Trata-se de uma forma local autêntica de ser diferente que resiste à 

sua inimiga implacável, uma civilização material globalizada” (KUPER, 2002, p. 36). A 

forma como os estudos folclóricos serão retomados na afirmação de identidades neste 

processo de superação da crise paradigmática será tratada no último capítulo deste trabalho. 
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Por hora é preciso considerar que este caminho os folcloristas percorreram sem se dar conta, 

uma vez que acreditavam estar criando um banco de dados sobre a cultura do povo brasileiro 

que realmente legaria subsídios para uma nova narrativa sobre este povo.  

 Os estudos folclóricos tomaram novos direcionamentos no decorrer de sua 

história, mas não abandonaram por completo as suas variantes e os diferentes assuntos. Em 

seu surgimento, como observamos, a principal preocupação era a de apreender a diversificada 

obra de literatura oral, revelando a preocupação com o medo do seu desaparecimento, desse 

temor se originaram as pesquisas de Sílvio Romero e de um grande número de acadêmicos, 

podendo localizar o ápice desta tendência nos levantamentos de Amadeu Amaral. Depois, a 

preocupação de perda atinge a “música do povo”, com a sua crescente transformação em 

música popular, objetivo que leva às buscas de “redescobrimento do Brasil” de Mário de 

Andrade e seus colaboradores. Num terceiro momento, os folcloristas se debruçaram sobre os 

folguedos e as festas populares como sendo as manifestações que necessitam de uma maior 

atenção para sua permanência. A justificativa centra os folguedos como um momento de 

junção das expressões da cultura popular, identificado na aplicação da oralidade na 

transmissão da sua tradição e na função de ser um dos meios de expressão da musicalidade do 

povo.  

Além disso, há a preocupação com a transformação dessas festas em 

acontecimentos turísticos. Nos últimos trinta anos, os folguedos religiosos, que há bem pouco 

tempo eram de cunho regional, tomaram proporções grandiosas e visibilidade nacional. Para 

ilustrar esta constatação podemos citar a Procissão do Círio de Nazaré, de Belém do Pará (já 

devidamente reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil), a Procissão do Fogaréu, na 

cidade de Goiás, a Lavagem da Escadaria da Igreja de Nossa Senhora da Penha, em Salvador, 

e outras. Podem ser listados os motivos para a concessão de tal visibilidade: 1) a nova política 

patrimonialista de valorização das manifestações populares; 2) a quase inevitável exploração 

econômica gerada em torno destas festas, o que as transforma em potencial de renda para as 

comunidades envolvidas; 3) vinculado ao segundo item, há que se tomar como exemplos o 

apelo turístico das regiões associadas a tais manifestações e o incremento ao artesanato local. 

O artesanato, ou melhor, as expressões materiais do folclore não chegaram a representar tema 

de uma sistemática preocupação dos folcloristas, mas sempre foi assunto de preocupação pela 

sua simbologia de identificação imediata com as manifestações folclóricas. Em síntese, esse 

“produto” representava as formas de fazer e de viver do povo, e, sobretudo, se adaptaria, com 

facilidade, aos museus de folclore que o movimento pretendia operacionalizar pelo país afora.  
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Em Goiás, os folcloristas estiveram em contato com todas estas tendências, 

sempre atentos à preocupação dos dirigentes nacionais para a consolidação do Folclore como 

disciplina acadêmica autônoma, assim como estiveram atentos aos modismos em torno das 

questões da cultura do povo. Seguiram uma prática comum em todos os “estados de resgate” 

dos antecedentes literários em torno dos temas folclóricos, o que aproxima os folcloristas dos 

escritores mais proeminentes do Estado, produtores de obras com apelo romântico ou 

regionalista. Deram visibilidade à música e às festas populares numa época em que estes 

elementos estavam em processo de desintegração e desaparecimento. E, principalmente, 

trouxeram maior notoriedade ao artesanato e às expressões materiais mais diversas - como a 

culinária, por exemplo -, em claro atendimento ao programa desenvolvimentista buscado 

seguidamente pelos governos estaduais. Essas preocupações, que gerenciaram as atividades 

da Comissão Goiana de Folclore, refletem um alinhamento, na medida do possível, entre as 

ações da referida Comissão e as políticas públicas de cultura aplicadas em Goiás, desde sua 

criação em 1948 até o recorte que fixamos de maior atuação do Estado em torno das questões 

do Folclore, em 1978. A pesquisa realizada permite confiança nessa hipótese, que será 

desenvolvida e esclarecida no capítulo que segue, cujo objetivo é o de expor e analisar as 

ações da Comissão Goiana de Folclore, em associação com a rede nacional de folcloristas 

formada pela Comissão Nacional de Folclore. 
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CAPÍTULO II 

 

Um histórico da Comissão Goiana de Folclore: 

A correspondência com a Comissão Nacional. 

 

Quando vemos homens, como Bleek, refugiarem-se 
dezenas e dezenas de anos no centro da África somente 
para estudar uma língua e coligir uns mitos, nós que 
temos o material em casa, que temos a África em nossas 
cozinhas, como a América em nossas selvas, nada 
havemos produzido neste sentido! É uma desgraça.  

(Sílvio Romero, 1877) 
 

2.1 As primeiras tentativas de união entre os folcloristas 

 

Para os intelectuais atentos ao impulso dado pelas novas Ciências Sociais à 

compreensão das ações coletivas do homem e à formação das sociedades parecia absurda a 

situação brasileira de descaso, que desembocava na ausência de projetos e ações nesse 

sentido. Até o início da década de 1940, o levantamento mais aprofundado da literatura 

folclórica brasileira, apoiado no que se considerava “base científica” de coleta e classificação, 

ainda era o que havia sido empreendido por Amadeu Amaral, no início dos anos de 1920. Os 

demais trabalhos de coleta e pesquisa, que apareciam irregularmente pelo país, pecavam tanto 

pela precariedade como pela falta de apoio institucional. Como primeiramente o interesse dos 

folcloristas esteve voltado para as expressões escritas, para a coleta das formas de expressão 

das categorias populares, os letrados do século XIX (entre eles José de Alencar, Araripe 

Júnior e Sílvio Romero) consideram os levantamentos feitos com o intuito de juntar todas as 

modalidades existentes desse material folclórico como os ensaios seminais para um maior 

entendimento das formas de expressão do povo brasileiro. As demais categorias (danças, 

músicas, folguedos, manufaturas, e outras) ainda não haviam sido matéria de estudos mais 

sistemáticos, apenas apareciam isoladas, como que complementando a forma literária.  

Preocupados em consolidar o estudo sistemático do Folclore no Brasil, 

aplicando metodologias atuais, principalmente de influência francesa, revendo conceitos e 

adequando-os ao caso específico da multiplicidade cultural brasileira, os folcloristas 

perceberam a necessidade vital de união dos esforços para um mínimo vislumbre de um 
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quadro mais amplo e completo das expressividades populares. Tarefa que não seria possível 

sem representantes espalhados pelos quatro cantos do território brasileiro e que tinham como 

trabalho a coleta desse material. Sabia-se que somente a partir da coleta poderia se alcançar a 

devida sistematização dos trabalhos, consolidar um paradigma de estudos condizente com o 

tema e, por meio do ensino superior, formar cientistas sociais habilitados a dar continuidade 

ao infinito trabalho de estudos sobre a cultura do povo brasileiro. Era primordial formar esses 

estudiosos, num período em que uma nova identidade vinha sendo construída para o país.  

Em 1925, Amadeu Amaral lança dois libelos em defesa da institucionalização 

dos estudos folclóricos, que seriam marcos para a campanha pela consolidação de uma rede 

nacional de estudiosos do folclore. Primeiro usa a sessão ordinária na Academia Brasileira de 

Letras (22 de abril) para denunciar o descaso brasileiro no que se referia aos assuntos do 

folclore, bem como do potencial que dali se pode tirar: 

 

Quando se reflete no que têm feito os folcloristas de outros países, e com 
eles os seus aliados naturais, os etnógrafos, lingüistas, historiadores e 
eruditos; nas bibliotecas que por lá existem num só dos distritos deste 
vastíssimo domínio, o dos contos, por exemplo: na imensidão de descobertas 
interessantes que têm sido feitas mediante o exame comparativo dos fatos, 
abrindo de quando em quando inspirados rasgões de luz sobre largas 
perspectivas da ciência; na própria multiplicidade e sucessão das teorias e 
nos ensaios de síntese, que revelam ao menos, o vivo interesse intelectual 
que tais questões podem despertar e entreter; na objetividade, justeza e 
precisão com que se tem acumulado, examinado, comparado os materiais 
provenientes dos mais afastados pontos da terra: quando se observa tudo isso 
e, noutro terreno, quando se considera a incalculável influência que o 
folclore exerce na acentuação e conservação do caráter próprio de um povo, 
reagindo sobre o seu criador, já por si mesmo, já através da arte e da 
literatura, se estas nele procuram inspirações, rumos e alentos; quando se 
observa e se considera tudo isso, é realmente desagradável pensar que, no 
Brasil, o folclore – salvo exceções – ainda aguarda o alvorecer da 
curiosidade desinteressada e metódica, que é a própria face espiritual da 
ciência, e ainda espera mesmo pela boa curiosidade patriótica interessada 
esta por natureza, mas de um interesse elevado e impessoal, não 
incomparável com a despiedosa imparcialidade científica. (AMARAL, 
Amadeu. APUD BRANDÃO, 1977, p. 21)  

 

Depois, no mesmo tom, Amaral escreve para o jornal O Estado de S. Paulo (30 

de outubro a 6 de novembro) suas considerações sobre Por que formar uma sociedade 

demológica em São Paulo?. Comprovação de que esse estudioso sempre demonstrou em seus 

textos a certeza de que o bom andamento para os estudos folclóricos no Brasil está 

diretamente dependente da institucionalização das ações. Ele vislumbrava na formação de 

uma rede de folcloristas a superação da precariedade em que o tema se encontrava e a 

renovação do interesse pelo assunto.  
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Não foram poucas as tentativas de composição desta recomendação de Amadeu 

Amaral. Pelos vários levantamentos históricos feitos em recuperação dos estudos folclóricos 

brasileiros, tomamos conhecimento de uma série de iniciativas nesse sentido. Algumas já 

relatamos no capítulo anterior, mas retomaremos essas experiências para um melhor 

entendimento do que se seguirá a partir de 1947 com a criação da Comissão Nacional de 

Folclore, a mais sólida e frutífera dentre todas as iniciativas neste sentido no país. 

Como uma das ações que empreendeu durante sua passagem pela direção do 

Departamento de Cultura do município de São Paulo, Mário de Andrade coloca em prática 

suas idéias de atuação do Estado na área da cultura e lança a Sociedade de Etnografia e 

Folclore, em 1936. Neste período as delimitações das áreas de atuação das novas Ciências 

Sociais ainda eram muito tênues e os atores pareciam um pouco perdidos quanto ao papel que 

deveriam desempenhar. Como lembra Fernanda Peixoto, em Mário e os primeiros tempos da 

USP, a posição influenciadora de Mário de Andrade trouxe para o meio acadêmico uma 

postura “sensível à importância dos estudos de folclore e a necessidade de aproximá-los da 

universidade” (IPHAN, 2002, p. 158). Empenhava-se nesse sentido, como comprovam as 

participações de nomes da academia nas publicações do Departamento de Cultura, a Revista 

do Arquivo Municipal e dos Boletins da Sociedade de Etnografia e Folclore, como foram os 

casos de Herbert Baldus, Donald Pierson, Emílio Willems, Paul Arbousse Bastide, Claude e 

Dina Lévi-Straus, Roger Bastide. Essas publicações revelam, também, o aparecimento da 

nova geração formada pelas instituições universitárias, como Antônio Candido e Florestan 

Fernandes. A autora anota que Mário de Andrade também sugeriu a criação, nos mesmos 

moldes da Sociedade de Etnografia e Folclore, de uma Sociedade de Sociologia, e que vários 

nomes ligados à nova Antropologia ou à Sociologia pertenciam aos quadros da SEF, 

juntamente com uma destacada lista de ativistas e promotores culturais paulistas, como Sérgio 

Milliet, Oswald de Andrade e Júlio de Mesquita Filho.  

A SEF promoveu levantamentos de campo, mais voltados à música, publicou 

suas descobertas nos Boletins, alavancou os estudos sociais e folclóricos, mas, como 

instituição governamental, não sobreviveu às mudanças estadonovistas e ao intervencionismo 

na política paulista, encerrando suas atividades com a saída de Mário de Andrade do 

Departamento de Cultura, em 1939. 

Em auto-exílio no Rio de Janeiro, Mário de Andrade escreve em artigo para o 

Handbook of Brazilian Studies, de 1942, no qual anota que “a situação dos estudos de folclore 

no Brasil ainda não é boa”. No mesmo texto, ele dá notícia de outras tentativas posteriores de 
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consolidação no plano nacional dos estudos folclóricos: a Sociedade Brasileira de 

Antropologia e Etnologia, fundada em 1941 por Arthur Ramos e “que estende suas atividades 

para os domínios do folclore também”; o Instituto Brasileiro de Folclore, de 1942, presidido 

por Basílio Magalhães, conseqüência de um interesse pelas coisas folclóricas do Distrito 

Federal (ou, o Estado da Guanabara); e a Sociedade Brasileira de Folclore, criada também em 

1941, por Câmara Cascudo, em Natal, no Rio Grande do Norte (VILHENA, 1997, p. 93).   

Todas essas tentativas pecaram por não conseguirem se livrar da excessiva 

dependência de seus fundadores. Mas é preciso destacar a iniciativa e dedicação de Luís da 

Câmara Cascudo. Apesar do grande intercâmbio que construiu, principalmente com 

interessados no exterior, a Sociedade não gerou, nos poucos idealistas que se juntaram, muitas 

esperanças de reconhecimento da sua atividade em favor “do mais abandonado e pejorativo 

dos assuntos culturais brasileiros” (CARNEIRO, 1965, p. 165). A precariedade fica 

explicitada como dizia o próprio Cascudo, em artigo seu de 1948: “Não havia sede nem papel 

para ata. Dispensamos a ata e a sede ficou sendo minha casa. A biblioteca também era a que 

possuo” (APUD CARNEIRO, 1965, p. 170).  

A primeira representação goiana no quadro do folclore nacional foi por meio 

da SBF de Câmara Cascudo. Através da correspondência que mantinha com interessados pela 

cultura popular de vários estados, Câmara Cascudo recebe de um aparentado seu, o jornalista 

Jaime Câmara Filho, resposta em intenção de implantar em Goiás uma filial da SBF. Por sua 

indicação, o escritor Derval de Castro, autor de Páginas do meu sertão, lançado em 1930, 

com aproveitamento de material folclórico do interior goiano, chega a fundar e dirigir, em 

1942, a Sociedade Goiana de Folclore. Contudo, sua existência não chegou a gerar frutos, 

constando apenas como referência histórica em notas de jornais da época (CGF, 1980, p. 67).  

Fechando a questão das ações precedentes da unificação dos esforços dos 

folcloristas na defesa e no resgate do folclore nacional, é preciso que se desvende esta que é 

uma construção histórica elaborada pelos próprios folcloristas da CNFL. Referindo-se aos 

precursores da Comissão Nacional de Folclore, Luís Rodolfo Vilhena lembra que esses 

antecedentes eram relacionados em uma narrativa que buscava evidenciar os esforços pela 

institucionalização e pela cientificidade dos estudiosos do folclore nacional. Ainda segundo o 

autor, Édison Carneiro seria o articulador dessa narrativa histórica dividida: “De um lado a 

concepção literária do folclore, ligada ao passado; de outro, as novas tendências, preocupadas 

em imprimir à sua prática uma orientação científica” (VILHENA, 1997, p. 78). O texto 

destacado por Vilhena, Evolução dos Estudos de Folclore no Brasil (CARNEIRO, 1965, p. 
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159-181), foi lançado numa época em que Carneiro já havia assumido a Campanha em Defesa 

do Folclore Brasileiro, órgão vinculado ao governo federal, representando a vitória do 

movimento folclórico pela institucionalização.   

 

Nessa descrição, o traço que caracteriza as tendências renovadoras seria sua 
confiança em que a “associação dos esforços” propiciaria a emergência de 
um tipo de “labor intelectual diverso” da orientação intelectual que dominara 
a pesquisa folclórica até então. Assim, ao mesmo tempo que descreve a 
passagem de uma concepção literária e diletante dos estudos de folclore para 
uma visão científica, Édison Carneiro  deixa entrever que essa mutação 
envolvia necessariamente um avanço organizacional dos pesquisadores. No 
centro da “encruzilhada” do pós-guerra, estariam as obras dos dois autores 
que inspiravam as forças renovadoras: Amadeu Amaral e Mário de Andrade. 
São esses os autores que, portanto, recebem maior atenção no trecho do 
artigo que cobre o período anterior à criação da CNFL, no qual a perspectiva 
científica que ambos pretenderiam implementar aparece sempre diretamente 
associada a um esforço institucional (p. 78). O caráter genealógico da 
narrativa, centrada numa seqüência de nomes, fica mais claro na medida em 
que o contexto histórico, embora constantemente evocado por Carneiro, 
aparece apenas como um elemento que conspira contra os esforços de 
pesquisadores dedicados. Dessa forma, a obra e o contexto históricos nunca 
são articulados na descrição. Listam-se autores, descrevem-se – no caso dos 
“renovadores” – esforços pelo desenvolvimento institucional do campo e, a 
seguir, são citados diferentes distúrbios políticos e sociais, apenas para 
ilustrar que, “contra os estudos de folclore militavam, de novo, os 
acontecimentos políticos”. A conseqüência do estilo de sua narrativa é o 
realce dado à atuação abnegada e clarividente de Amadeu Amaral e Mário de 
Andrade, que, “vencendo a força da maré”, percebem a necessidade da 
articulação de esforços que será finalmente posta em prática apenas pela 
Comissão Nacional. (VILHENA, 1997, p. 79)  

 

Apesar da boa percepção de Vilhena, o autor parece estar corroborando com a 

criação histórica elaborada pela CNFL em diversos aspectos. Primeiro, pela escolha acertada, 

em nosso juízo, da narrativa de Édison Carneiro sobre os antecedentes da CNFL. Carneiro foi, 

senão o maior, o mais representativo teórico do Folclore, grande defensor de uma 

cientificidade do Folclore, contrário ao posicionamento de Florestan Fernandes, representante 

da Sociologia paulista. Carneiro foi também o nome escolhido pelo presidente da CNFL, 

Renato Almeida, e por consenso entre os membros, para a direção do órgão criado junto ao 

governo federal para cuidar do nosso folclore, a Campanha em Defesa do Folclore Brasileiro, 

de 1958. A despeito dos elementos apontados, a análise de Vilhena refere-se a “uma 

narrativa” dentre diversas outras elaboradas por diferentes membros da CNFL e das 

Comissões Regionais. Como um exemplo que se encaixa em nosso trabalho, existe uma 

narrativa histórica dos estudos de folclore no Brasil elaborada por um membro da Comissão 

Goiana de Folclore, Ático Vilas Boas da Mota, que, contrariamente aos esforços da CNFL, 

muito se deteve aos elementos de ligação do folclore com a literatura. Do mesmo modo, no 

quadro dos folcloristas gaúchos, outras narrativas, sobre os antecedentes dos estudos de 
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folclore naquela região, também fazem referência a outros vínculos com a literatura (NEDEL, 

2005). A questão demonstra que, apesar das tentativas da CNFL em construir um vínculo 

entre folclore, ciência e institucionalização, nos planos regionais, essas tentativas seriam de 

difícil penetração.  

O segundo ponto de conflito pinçado na análise de Vilhena relaciona-se ao 

papel dos principais autores pré-CNFL: as ações de Amadeu Amaral e Mário de Andrade 

sofrem uma valorização nas mãos dos folcloristas, valorização acatada por Vilhena. Amaral 

consegue chamar a atenção da Academia Brasileira de Letras para que essa desenvolva seu 

papel de defesa das tradições populares, mas a real contribuição que dá ao folclore nacional 

vem de sua coleta pessoal (com o auxílio de seu colega de redação, Paulo Duarte) de literatura 

oral feita por meio de apelo no jornal O Estado de S. Paulo e pelos artigos e ensaios que 

lançava em defesa do folclore (postumamente reunidos em livro por Duarte, com o título de 

Tradições Populares). Portanto, não vendo consolidada a sua idéia de união dos esforços pela 

pesquisa do folclore brasileiro. Mário de Andrade realmente consegue pôr em prática, no 

meio paulista, a institucionalização dos estudos de folclore, mesmo que, e até pelas limitações 

que enfrentava, tenha se concentrado no folclore musical. Não obstante, Mário de Andrade 

não articula pela criação de uma entidade de cunho nacional, apesar dos mais amplos contatos 

de que dispunha em todo o país. Os “heróis” do folclorismo nacional não conseguem, em 

nosso entender, “vencer a maré” como afirma Carneiro, e reproduz Vilhena, mas se entregam 

a ela, buscando fazer o melhor para rompê-la.  

Um terceiro ponto a ser levantado refere-se aos nomes associados à defesa pela 

unificação e institucionalização da matéria folclórica. Parece-nos que, apesar de todo o 

reconhecimento concedido ao trabalho de Câmara Cascudo, e também por ele próprio 

depreciar bastante sua tentativa de consolidar a Sociedade Brasileira de Folclore, não foi 

apenas a CNFL que pôs em prática essa intenção de unificar os esforços. Carneiro chega a 

afirmar que “a Sociedade de Cascudo era pouco mais que um nome” (1965, p. 170), mas, 

mesmo que não tenham produzido muito em conjunto ou não tenham efetivado muitas ações 

em defesa das tradições populares, os nomes que a compunham são merecedores de 

reconhecimento pela tarefa a que se propuseram nos duros anos de conflito mundial, antes da 

criação da UNESCO e de todo o apoio ideológico que dela decorreu, além da posição 

longínqua das facilidades centralizadas na capital federal. 

Levantamos estas questões não para contradizer a elaboração histórica 

produzida pela CNFL, que nos parece muito consoante pela sua situação de agente político 
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em defesa do Folclore como ciência e pela criação de uma instituição governamental de 

proteção, mas para destacar a sua posição frente à realidade das Comissões Estaduais que se 

formam para compor a sua rede de colaboradores. Em especial, pela realidade da Comissão 

Goiana de Folclore, muito alheia a toda essa discussão pelo surgimento de uma nova ciência 

do Folclore ou mesmo pela desvinculação do folclore com a literatura. Reforçamos que, 

embora não haja desejo de simplesmente contradizer, é importante considerar que na 

“elaboração de uma narrativa histórica” evidencia-se a conformação de uma memória para a 

entidade (CNFL), bem como a necessidade de se sobrepor às Comissões Estaduais, 

indicando-lhes o caminho “certo”, homogeneizando as condições de produção tão distintas 

em território tão amplo e dirimindo as particularidades do trabalho dos folcloristas que 

iniciaram suas pesquisas em ambientes afastados dos centros.    

Uma das maiores dificuldades que encontrariam os folcloristas da CNFL, ao 

proporem uma nova mentalidade para os trabalhos em torno das questões do folclore, 

associar-se-ia justamente ao rompimento, ou melhor, à dissociação, que deveria ser produzida, 

entre a visão tradicionalista sobre o folclore (ligada à concepção literária) e as novas 

tendências em torno de toda a cultura popular, que transformavam o panorama dos debates 

não apenas no campo do folclore. O desafio para esses intelectuais seria o de estabelecer “as 

novidades acadêmicas” como forma de entendimento da sociedade brasileira em um todo 

articulado, cabendo elencar os principais pontos não totalmente esclarecidos no interior do 

debate, entre eles: como pensar o “lugar” da tradição na sociedade moderna; como 

desenvolver e manter uma cultura espontânea; como chegar às relações entre o popular e o 

erudito; como expor o caráter nacional e o papel da influência estrangeira; como avaliar o 

sincretismo católico. Esses são apenas alguns dos fatores de conflito que iriam, aos poucos, 

sendo expostos também pelos folcloristas, como pilares da especificidade brasileira. 

 

2.2 A consolidação da Comissão Nacional de Folclore e a primeira fase da Comissão 

Goiana de Folclore 

 

O contexto da criação da Comissão Nacional de Folclore está relacionado com 

o final da Segunda Guerra Mundial, a criação da Organização das Nações Unidas e sua 

auxiliar para a educação, ciência e cultura, a UNESCO (United Nacions Educational, 

Scientific and Cultural Organization). Uma das recomendações aos países membros foi que 

criassem organismos supra-estatais de representação da instituição internacional nos países 
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membros, permitindo a participação de entidades e movimentos extragovernamentais. O 

Brasil foi o primeiro país a cumprir este dispositivo, aproveitando uma estrutura já existente 

dentro do Ministério das Relações Exteriores, o Serviço de Cooperação Intelectual, que 

anteriormente à ONU se relacionava à Sociedade das Nações (1922). Veio então a se instalar, 

por meio do Decreto-Lei nº 9.355, de 13 de junho de 1946, expedido pelo Presidente Eurico 

Gaspar Dutra, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura – IBECC, sendo presidido 

pelo embaixador João Neves de Fontoura. 

 

O IBECC ou Comissão Nacional brasileira não é apenas órgão de ligação, 
mas também, e principalmente, órgão de consulta, de informação e de 
execução.  

Como órgão de ligação exerce, em plano nacional, funções de coordenação 
entre os vários Ministérios, associações especializadas, grupos ou entidades 
de cultura popular, representantes de diversas disciplinas científicas e 
culturais (...) Como órgão de informação, deve estar permanentemente à 
disposição da UNESCO a fim de responder aos pedidos de informação e 
questionários, comunicando-lhe as realizações nacionais bem como 
transmitindo-lhe as publicações nos campos de atividade da Organização. 
Coloca-se também à disposição do público para difundir as tarefas da 
UNESCO, suas publicações, seu material audiovisual, etc (...) Como órgão 
de execução, procura promover o programa da UNESCO no país, organizar 
reuniões, seminários especializados, entre outras atividades (...) Como órgão 
de consulta, sendo a assessora do Governo em assuntos da UNESCO, e da 
UNESCO em assuntos nacionais, elabora programas de participação, 
examina os projetos de instruções para as Conferências Gerais e participa 
das delegações às conferências. (NATAL E SILVA, 1992, p. 283-285) 

  
Pelo estatuto do IBECC, a função de subsecretário-geral seria exercida pelo 

chefe do Serviço de Informações do Ministério das Relações Exteriores, o que colocou 

Renato Almeida, funcionário burocrático do Itamaraty, na diretoria do IBECC desde sua 

fundação (VILHENA, 1997, p. 95).  

Almeida era folclorista e pesquisador da música brasileira, tendo já publicado, 

em 1942, uma História da Música Brasileira. Esse foi o motivo que o trouxe, naquele mesmo 

ano, ao Batismo Cultural de Goiânia, onde pôde presenciar os “festejos típicos”. Como parte 

das comemorações programadas pelo governo estadual, ocorreu também o VIII Congresso 

Brasileiro de Educação, o que proporcionou a presença de muitos intelectuais interessados na 

questão do folclore e das manifestações populares. Almeida veio “pelo interesse de 

testemunhar as prometidas manifestações folclóricas”22 e para registrar as maneiras dos 

                                                 
22 Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, pesquisador das manifestações culturais, que vinha registrando 
sistematicamente os cancioneiros do interior do país, foi quem mais aproveitou a presença de Renato Almeida 
em Goiânia, de quem obteve ajuda nas entrevistas e na elaboração das fichas catalográficas. Seu depoimento 
encontra-se na contra-capa do registro sonoro do Batismo Cultural de Goiânia, lançado pela Marcus Discos, com 
o apoio do Governo de Goiás, em 1979.  
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tocadores e compositores populares que se apresentaram no evento, os violeiros do interior, os 

repentistas e os catireiros. Os convites ao Batismo Cultural, ao Congresso de Educação e a 

outros eventos paralelos eram expedidos pelo próprio governador, Pedro Ludovico Teixeira, 

pelo então prefeito, Venerando de Freitas Borges, e, especialmente, pelo diretor do 

Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, Jaime Câmara Filho, que, pela data dos 

eventos (ocorridos em junho a julho de 1942), já estava envolto com a criação da Sociedade 

Goiana de Folclore.  

Fortes indícios nos levam a crer que o Dr. Renato, como era conhecido no meio 

folclorístico, tenha sido diretamente convidado pelo governo goiano, e que tenha tomado 

conhecimento da obra de pesquisa sobre o folclore em Goiás por intermédio do pesquisador 

José Aparecido Teixeira, que, um ano antes do Batismo Cultural, havia lançado o Folklore 

Goiano – Cancioneiro, Lendas, Superstições, por solicitação do mesmo governo estadual. 

Existem relatos do encontro entre os dois, com Colemar Natal e Silva, na qualidade de 

Procurador Geral do Estado e Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, e com 

a então professora do Colégio Estadual, Regina Lacerda (CNFCP/AMA-RA/21.12.48). 

Voltando aos caminhos trilhados para a implantação da Comissão Nacional de 

Folclore, é preciso entender melhor a permeabilidade de que dispunha Renato Almeida nos 

meios acadêmicos e políticos: 

Renato Almeida foi, desde 1926, diretor do Lycée Français do Rio de 
Janeiro. Como tal, fora convidado pelo governo francês a visitar oficialmente 
o país em 1947. Durante essa estadia na Europa, manteve intenso contato 
com colegas franceses, como Arnold van Gennep, André Varagnac e A. 
Marinus. Como resultado dessa viagem, também participou da fundação em 
Londres do International Folk Music Council – do qual se tornou membro -, 
e da reorganização do Centre International dês Art set Traditions 
Populaires, em Paris; duas instituições internacionais dedicadas ao folclore, 
apoiadas pela UNESCO e que procuravam articular a associação 
internacional dos folcloristas aos esforços, que caracterizaram os primeiros 
anos daquela organização, em favor da compreensão mútua entre as culturas, 
nascidos em resposta ao trauma nazista e, pouco tempo depois, às tensões da 
Guerra Fria. Essas relações garantiram a Renato Almeida um grande trânsito 
no circuito internacional dos estudos do folclore. (VILHENA, 1997, p. 95) 

 

Em 1947, o IBECC já havia montado comissões para difusão nas áreas da 

educação e ensino, nas áreas de ciências aplicadas, concursos para premiar trabalhos de 

pesquisas em saúde, direito público, filosofia e literatura (IBECC, 1952). Mas, a primeira das 

comissões a apresentar um funcionamento efetivo foi a Comissão Nacional de Folclore, criada 

pela sessão do Instituto em 7 de novembro de 1947, sendo que sua primeira reunião ocorreu 

no dia 19 de dezembro do mesmo ano. O seu quadro inicial era formado por muitas 
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personalidades ilustres convidadas pelo interesse ao tema do folclore e de membros do 

IBECC dedicados ao assunto. Merece destaque a presença de Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, 

pesquisador de música brasileira que esteve registrando os cantadores no Batismo Cultural de 

Goiânia, sendo decisivo na criação da CNFL, uma vez que dele partiu a sugestão de que a 

direção da Comissão deveria ficar a cargo de Renato Almeida. Porém, a participação de 

Azevedo na CNFL foi muito efêmera, pois ele fora convidado a trabalhar na UNESCO, em 

Paris, lugar em que permaneceu pelo resto de sua vida. Outros nomes importantes do 

folclorismo nacional, apesar de inscritos na CNFL, por diferentes motivos, tiveram pouca 

atuação junto à mesma, como os casos de Oneyda Alvarenga, discípula e herdeira dos 

trabalhos de Mário de Andrade, em São Paulo, e Luís da Câmara Cascudo, em Natal. Em 

torno de Almeida formou-se um grupo “constante” de entusiastas nas reuniões e nos 

congressos: Manuel Diegues Júnior, Joaquim Ribeiro, Édison Carneiro, Mariza Lira e Cecília 

Meireles (VILHENA, 1997, p. 97). 

Já estava no cerne de criação da Comissão Nacional a estruturação de uma rede 

nacional de colaboradores para, contando com a estrutura do IBECC, capilarizar esta rede e 

atingir as localidades mais remotas do país, para que, aí sim, a CNFL pudesse responder com 

autoridade sobre os estudos e interpretações do folclore nacional. A essa intenção inicial se 

somava uma série de objetivos para dinamizar o folclore, como a organização de semanas de 

folclore e, principalmente, os grandes congressos, para dar visibilidade para a CNFL em seu 

início. Contudo, a falta de recursos destinados às filiais levou a recomendações de acordos 

com órgãos competentes e instituições locais para a união dos esforços. Quando a CNFL 

parecia se deparar com as mesmas dificuldades de composição enfrentadas pelas suas 

predecessoras, a diplomacia e influência de Renato Almeida pareciam a salvação. 

 

Alto funcionário do Ministério do Exterior, valeu-se da oportunidade de 
criação do organismo nacional da UNESCO, para nele incluir a Comissão, 
com subcomissões em todos os Estados, em que folcloristas e amigos do 
folclore tomariam parte – a sua estrutura era frouxa e maleável, destinada a 
atrair esforços e boa vontade, sem exigir de seus membros senão uma 
participação voluntária e gratuita nas tarefas que viesse a empreender. 
(CARNEIRO, 1965, p. 171) 

 

Uma conjunção de motivos corroborou para, em Goiás, o nome de Colemar 

Natal e Silva ter sido o escolhido para estar à frente da criação de uma Comissão Goiana de 

Folclore. A escolha da formação de uma comissão estadual partia sempre de um convite de 

Renato Almeida a um intelectual com perfil favorável e boa articulação política para ser o seu 

secretário-geral. Quando não dispunha de nomes conhecidos, solicitava a indicação a 
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companheiros da CNFL, instituições locais, como os Institutos Histórico Geográficos, 

Academias de Letras ou à Comissão do IBECC no estado. Inevitavelmente todos esses 

trâmites levariam ao nome de Natal e Silva, não fosse ele já conhecido de Renato Almeida, 

por sua presença no Batismo Cultural de Goiânia, como visto anteriormente.  

Colemar Natal e Silva exercia, à época da implantação da CGF, ocupava ao 

mesmo tempo, os cargos de Procurador Geral do Estado, professor de Ciência das Finanças na 

Faculdade de Direito de Goiás e História Universal no Liceu de Goiás, Presidente do Instituto 

Histórico e Geográfico de Goiás, era membro-fundador e Presidente da Academia Goiana de 

Letras, além de representante do IBECC no estado. Em sobreposição a todos esses fatores, o 

cenário político regional parece ter também favorecido a decisão.  

Apesar do curto período de funcionamento, a CNFL e Renato Almeida já 

haviam adquirido uma certa experiência na formação das comissões estaduais. O dirigente se 

preocupava com a conotação política que a instituição carregava e, ao mesmo tempo, era 

grande a dependência que sofria do bom relacionamento com os governantes locais para o 

bom encaminhamento dos trabalhos a que se propunham. Nos estados em que havia 

predisposição, os trabalhos de instalação das Comissões de Folclore funcionavam com 

facilidade, algumas já bem adiantadas23. A proximidade de Natal e Silva com o governo de 

Pedro Ludovico Teixeira e as boas relações que mantinha com alguns setores da 

intelectualidade goiana que, por conjecturas políticas24, faziam oposição ao governador, 

certamente colocavam Natal e Silva, aos olhos da CNFL, como nome certo para o bom 

encaminhamento dos trabalhos de valorização do folclore em Goiás.  

A Comissão Goiana foi instalada a 21 de dezembro de 1948, portanto, um ano 

após a criação da CNFL, sendo a décima-sexta e última desta primeira fase a ser composta 

oficialmente25. A iniciativa partiu de Alceu Maynard de Araújo, da Comissão Paulista de 

Folclore, mostrando estar inteiramente dedicado ao objetivo de completar a rede nacional de 

folcloristas, contando com o auxílio de Colemar Natal e Silva para o devido convite aos 

demais. Na carta encaminhada na mesma data de criação da CGF para Renato Almeida, 
                                                 
23 O caso mais evidente é o da Comissão Espírito-santense de Folclore, considerada a experiência mais bem 
sucedida do movimento folclórico. O Secretário-geral, Guilherme dos Santos Neves, era irmão do governador do 
Estado, Jones dos Santos Neves; a despeito disso, foi um dos folcloristas que mais colaborou na elaboração de 
artigos para as publicações da CNFL. 
24 Caso, por exemplo, de Altamiro de Moura Pacheco, intelectual representante da ala ruralista da política 
goiana. 
25 Com exceções da Comissão Paraense e da Comissão Fluminense. A primeira, apesar de já ter um Sub-
Secretário nomeado, demorou mais a compor seu quadro de integrantes. A segunda, cujo quadro se mesclava 
muito com os próprios membros da CNFL, demorou a ter um quadro definido de integrantes exatamente por essa 
particularidade. Os estados de Mato Grosso e Piauí não conseguiram compor uma representação da CNFL, pelo 
menos até meados dos anos de 1960. 
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recheada de otimismo pela solidificação da CNFL e escrita com tinta verde, refletindo a 

euforia do pós-guerra26, Araújo faz referência à presença de Renato Almeida no Batismo 

Cultural de Goiânia. Essa antiga relação de Renato Almeida com o grupo de intelectuais 

goianos teve muita importância para a criação da CGF, mas a demora na implantação da CGF 

deixa margem para algumas colocações em relação à concepção de folclore que tinham esses 

intelectuais regionais.  

Já discorremos sobre a importância dos Institutos Históricos e das Academias 

de Letras para que a CNFL obtivesse êxito na tarefa de firmar contato e alcançar por meio de 

estudos as formas de expressão das culturas mais remotas do país. Tarefa essa de primordial 

importância se considerarmos a intenção da CNFL em atribuir um novo perfil sócio-cultural 

para o Brasil por intermédio das manifestações culturais e folclóricas e fazer frente às demais 

ciências sociais para consolidação do Folclore como matéria acadêmica. Justamente a 

ausência de uma comunidade acadêmica, composta de especialistas, ou mesmo entusiastas, 

das novas ciências sociais (Sociologia, Antropologia ou Etnografia)27 em Goiás, fez com que 

o quadro da CGF fosse formado por diletantes pelos assuntos do folclore, temário muito caro 

aos livres pensadores oriundos dos Institutos Históricos e das Academias de Letras. Esse era 

exatamente o perfil com qual a nova mentalidade empenhada pela Comissão Nacional 

pretendia romper. O papel da visão tradicionalista em torno das questões folclóricas está 

enraizado no primeiro momento dos estudos folclóricos no Brasil, associados à literatura 

popular e, principalmente, ao legado transmitido pelo espírito romântico sobre o popular 

(conforme nota sobre o tema no Capítulo I).  

A necessidade de mudança na concepção do folclore foi percebida pelos 

idealizadores da CNFL, em adaptação à nova realidade social e frente às mudanças de 

paradigmas que no pós-Guerra oscilavam “entre o particularismo romântico e o universalismo 

iluminista”, conforme colocação de Letícia Borges Nedel, que nos apresenta um parágrafo 

muito esclarecedor desta mudança de percepção: 

 

Foi somente no curso de redemocratização do país e em meio a um processo 
de expansão das frentes de produção do saber e de diversificação do mercado 
de bens culturais, que duas gerações de mediadores reconheceram nas 
alteridades internas à região (em especial nos estudos sobre a cultura 
popular), um objeto e uma especialidade a ser metodologicamente testados 
in loco – o que implicava tirar do trabalho de campo e não mais da literatura 
seus materiais de “análise”. Engajados em um movimento nacional, 
federalizado e integrador – o chamado Movimento Folclórico Brasileiro – os 

                                                 
26 Alceu Maynard Araújo encerra o comunicado com um eloqüente “Pra frente Brasil!”. 
27 A Faculdade de Filosofia de Goiás, núcleo de origem da atual Universidade Católica de Goiás, foi fundada em 
1949. 



 68

interessados em coordenar esforços na área viram então a oportunidade de 
atualizar as formulações legadas pela erudição histórico-literária, criando 
novas expectativas profissionais e ampliando suas bases concretas de 
sustentação. (NEDEL, 2005, p. 139) 

 

Em Goiás, apesar da adesão a esta nova conjuntura de revalorização do 

folclore, teremos que a aplicação de um estudo mais voltado para a prática dos trabalhos de 

campo será tardio, prevalecendo ainda por algumas décadas as concepções tradicionalistas 

difundidas pela erudição literária.  

O estilo que surge como rompimento ao romantismo, o modernismo, deu 

origem a uma modalidade reconhecida no regionalismo de nomes como Carmo Bernardes, 

Pedro Gomes e Bernardo Élis (estes dois últimos membros da CGF), mas que muito se 

inspiraram em Hugo de Carvalho Ramos e Americano do Brasil para compor seus “quadros” 

de uma sociedade goiana fundamentada no campo. Para entender melhor a situação 

contraditória criada pela inclusão de membros originalmente ligados à velha escola folclorista 

na nova concepção proposta pela CNFL e, conseqüentemente, na CGF, é preciso aprofundar a 

relação entre folclore e tradição. Ou seja, é preciso desvendar como os elementos de uma e 

outra vertente se mesclaram no interior da CGF. Essa relação, no caso dos literatos goianos, 

foi empregada com grande sucesso, desaguando no regionalismo28. A aceitação da vinculação 

apontada serviu de base tanto para os estudos folclóricos quanto para a afirmação e ênfase de 

uma identidade cultural para Goiás, conforme veremos no Capítulo III.  

Florestan Fernandes, um dos críticos da ambição do Folclore em se tornar 

ciência, é enfático em posição ao literato como estudioso do folclore: 

 

O estudo propriamente dito do material folclórico compete ao folclorista, ou 
qualquer outro especialista em ciências sociais. O literato como tal, nada tem 
a ver com o folclore objetivo. E é óbvio, pouco lhe interessam as questões 
teóricas e os aspectos técnicos do folclore; quando o romancista, por 
exemplo, se utiliza de material folclórico, faz notação ou faz estilização. 
Põe-se em contato direto com o fato folclórico – personagem mítico, como a 
Iara ou o Saci – nas esferas do folclore objetivo, sem nenhuma outra 
preocupação. (FERNANDES, 2003, p. 71) 

 

Se, por um lado, a CNFL contava com integrantes ainda vinculados a uma 

idéia de folclore ligada à literatura e não à cientificidade, por outro, esses integrantes 

perceberam na CNFL o meio de inscrever a “cultura goiana” no arranjo nacional proposto 

pela nova instituição. Sérgio Miceli conseguiu condensar muito bem o perfil dos membros das 

                                                 
28 Os principais representantes deste movimento, apontados por Nelly Alves de Almeida, são Carmo Bernardes, 
Bernardo Élis, Mário Palmério, além de Hugo de Carvalho Ramos, anteriormente a eles (Almeida, 1968).  
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comissões regionais de folclore e a impressão que tinham da missão que lhes cabia. Esse 

perfil, no caso da CGF, serve tanto para os Secretários que a assumiram quanto para seus 

colaboradores: 

A parcela majoritária dos secretários das comissões estaduais de folclore 
eram advogados ou médicos de profissão, com incursões pela imprensa, 
docência e política, quase todos polígrafos com uma produção intelectual 
intermitente, dedicando-se à pesquisa folclórica de maneira bastante 
irregular. Na maioria dos estados, o serviço público era o principal mercado 
de trabalho para um contingente expressivo de folcloristas. As ligações 
estreitas de muitos deles com os institutos históricos e as academias de letras 
estaduais completavam as referências institucionais desses “intelectuais de 
província”, a meio caminho entre o exercício de seus pendores literários e as 
exigências de rigor científico cobradas em seu trabalho etnográfico. 
Prensados entre modelos concorrentes e contrastantes do trabalho intelectual, 
num período de declínio do prestígio de que desfrutava o letrado em sintonia 
com as elites, não é de se estranhar que esses intelectuais amadores tenham 
buscado construir uma imagem da nação dando destaque à presença do 
regional. (MICELI, 1998, p. 6) 

 

As comissões regionais, obviamente as mais afastadas dos grandes centros, 

sentirão muita dificuldade em acompanhar as demandas da Comissão Nacional, 

principalmente nos campos teórico e conceitual, mantendo suas próprias linhas de estudos e 

padrões de ações em torno do fortalecimento do folclore local. Isto fica mais evidente quando 

analisamos o papel das Semanas de Folclore e dos Congressos organizados pela Comissão 

Nacional como forma de padronizar os estudos folclóricos, concedendo especial atenção aos 

folguedos e às festas populares consideradas como as formas de representação mais completas 

do folclore e das expressões do povo. Portanto, veremos que o tradicionalismo continuará 

fazendo forte oposição em relação às novas percepções em torno da avaliação da “cultura do 

povo” e o correlato aprofundamento das políticas públicas. Nesse contexto, a CGF e seus 

membros e entusiastas (os que permaneceram e os que a eles se somaram) se adequariam da 

melhor maneira possível para que o seu papel, no desenvolvimento dessas políticas, fosse 

desempenhado em alinhamento com a direção nacional dada pelo movimento. Veremos 

também que esse posicionamento dos folcloristas goianos em manter e reafirmar suas 

“tradições” trará benesses na conjunção final de aceleração da indústria cultural e das políticas 

públicas para os setores populares. A relativa continuidade experimentada em Goiás fará 

também com que a CGF se poupasse de auferir conclusões acerca da cientificidade ou não da 

matéria Folclore.  

Na relação dos membros que constam na carta de Alceu Maynard Araújo, 

responsáveis pela implantação da CGF, o nome de Colemar Natal e Silva é identificado 

apenas como sendo “advogado”. Considerando-se que constavam da ata alguns folcloristas de 
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fato, ou, pelo menos, de interesse literário pelo folclore, como Bernardo Élis (“jornalista e 

folclorista”) e Pedro Adalberto Gomes de Oliveira (“escritor e folclorista”), a indicação de 

Natal e Silva como Secretário-geral evidencia a necessidade da CNFL em possuir 

articuladores de peso nas frentes regionais. Assim sendo, o objetivo de consolidar a CGF e 

fazer com que ela sobreviva será a meta principal de Colemar Natal e Silva em sua gestão 

como dirigente da CGF. Nos anos que se seguirão, as suas múltiplas funções nos meios 

político, administrativo, intelectual e o papel que desempenhava no meio acadêmico em Goiás 

o levarão a abdicar do posto assumido perante a CNFL e o IBECC, não sem muitos apelos de 

Renato Almeida e arranjos internos na CGF. 

O primeiro enunciado neste sentido aparece logo na primeira comunicação 

oficial com a CNFL, datada de 25 de maio de 1949. A preocupação de Natal e Silva com a 

demanda exigida para os primeiros trabalhos da CGF, a qual ele parece não estar podendo se 

empenhar a contento, já reflete o que se comentou sobre a dependência das comissões 

regionais com seus dirigentes. Apesar de aceitar a posição mais para servir de mediador entre 

os folcloristas goianos e as diretrizes da CNFL, ele ainda não havia conseguido o efetivo 

empenho de nomes como Zoroastro Artiaga (diretor do Museu Goiano) ou de Bernardo Élis 

(o mais célebre representante do regionalismo goiano) para tomarem a frente da Comissão. 

Outro fator que fortalece esse quadro é ter manifestado interesse de ampliar a Comissão com 

outros “bons elementos que ficaram de fora”, uma vez que o movimento “precisa muito é dos 

entusiastas do assunto” (CNFCP/CNS-RA/25.05.49). Ele se referia, dentre outros, a Gelmires 

Reis, estudioso do folclore oriundo de Santa Luzia (Luziânia), no interior do Estado. 

O caso de Gelmires Reis merece comentário pelo seu interesse no 

aproveitamento do folclore em sala de aula, comunicando-se constantemente com a CGF por 

intermédio de Natal e Silva e de Renato Almeida, a quem solicitou instruções “para 

orientação de trabalho” pelo “regulamento ou estatuto” da CNFL para divulgação das 

manifestações populares da região centro-norte de Goiás, além de encaminhar alguns artigos. 

Contudo, Gelmires Reis não se tornou membro da CGF. Continuou sua produção literária 

como membro da Academia Goiana de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, 

mas, por motivos que não conseguimos levantar, o representante de Luziânia, autor de vários 

artigos e livros sobre a história e os costumes dos povos daquela região, jamais teve seu nome 

inscrito na Comissão Goiana de Folclore. 

O ano de 1949 ficou realmente marcado como de muita turbulência política e 

Colemar Natal e Silva ainda se apresenta como presidente do Partido Social Democrático, em 
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ano de campanha pelo retorno de Pedro Ludovico Teixeira ao governo do Estado. Apesar dos 

contratempos, seus companheiros folcloristas não aceitam seu pedido de afastamento do cargo 

de Sub-Secretário e ele continua respondendo pela CGF. Mais uma vez, o peso político da 

função de Colemar Natal e Silva à frente da CGF parece ter determinado a decisão. Com o 

retorno de Pedro Ludovico Teixeira garantido nas eleições, o movimento folclórico em Goiás 

teria melhores possibilidades de encaminhar suas demandas, uma vez que Ludovico já se 

mostrara favorável aos estudos de folclore anteriormente, no período em que respondia como 

interventor no governo do Estado Novo, pelo financiamento e publicação do Folklore Goiano, 

de José Aparecido Teixeira, lançado em 1941. 

Ainda assim, os trabalhos da Comissão Goiana de Folclore não deslancham. Os 

seguidos apelos de Natal e Silva para que seus colegas realizem trabalhos e pesquisas sobre o 

folclore goiano não surtem efeitos imediatos, o que desanima o dirigente local. Nas 

correspondências seguintes que mantêm com a CNFL, coloca por duas vezes o cargo à 

disposição, sendo sempre persuadido, seja pelos seus próprios companheiros ou por Renato 

Almeida, com o argumento de que sua ausência à frente da CGF não avivaria os ânimos e 

tampouco melhoraria a precariedade das condições de trabalho. 

O Sub-Secretário da CGF demonstra por várias vezes um certo incômodo por 

não estar conseguindo um bom desempenho frente à Comissão Goiana. No mês de julho de 

1950, Renato Almeida, em correspondência oficial, faz comunicado sobre a realização da III 

Semana Nacional de Folclore, que se realizará em Porto Alegre, entre os dias 22 e 29 de 

agosto. Como recomendação sugere um programa mínimo para facilitar os trabalhos de 

divulgação pelos órgãos de imprensa goianos, informando que a data seria comemorada em 

todos os Estados, por isso, diante da importância das comemorações em Porto Alegre, eram 

necessárias “irradiações relativas à data pelas emissoras locais, nas quais se fizessem apelos 

em favor das nossas tradições populares, em especial para o incentivo dos folguedos 

folclóricos” (CNFCP/RA-CNS/07.50). Sempre muito atencioso e medindo as palavras para 

não soar como reprimenda, Renato Almeida pede notícias sobre os trabalhos da CGF em 

correspondência datada de 04 de maio de 1951. O principal motivo da carta era o de 

incentivar a participação da Comissão Goiana no I Congresso Brasileiro de Folclore, cuja 

data se aproximava. Almeida se mostra empenhado em conseguir diárias e passagens para os 

membros da CGF, pedindo apenas que estes apresentem algum trabalho sobre o folclore local 

e alguns exemplares de cultura material para a grande exposição de artesanato folclórico que a 

CNFL estava programando para o evento. Mas o Sub-Secretário da CGF encaminha 

correspondência a Renato Almeida com o tom de quem responde a alguma cobrança por 
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resultados. Além de se desculpar pela falta de disponibilidade para o melhor desempenho 

frente à CGF, uma vez que além de todos os encargos passara a responder também pela 

direção da Faculdade de Direito, Colemar Natal e Silva apresenta um relato das dificuldades e 

das poucas ações que pode desempenhar na CGF em um ano e meio de existência: 

 

I – De início sem secretário auxiliar, redigi e às minhas expensas sob registro 
expedi, 77 circulares para todos os municípios do Estado, expondo os 
objetivos da Comissão Nacional e pedindo apoio dos estudiosos. Recebi 9 
respostas. 

II – Redigi e encaminhei ao Governador do Estado Dr. Jerônimo Coimbra 
Bueno, uma representação na qual expunha e situação real, inclusive 
ausência de aparelhamento material, datilógrafo, máquinas de escrever, papel 
de expediente, verbas para telegramas e cartas, etc. pleiteei uma subvenção 
ou auxilio que possibilitasse o desenvolvimento normal e progressivo de 
nossas atividades. O professorado aqui é pobre, todo ele exerce várias 
atividades para viver. 

Encontra-se em nosso modestíssimo arquivo cópia dessa representação, feita 
ainda em nome da Delegacia Estadual do IBECC e que, justiça seja feita, 
recebeu a melhor acolhida do Governador a ponto de numa mensagem 
enviada a Assembléia Legislativa, pleitear o auxilio de 50 mil cruzeiros para 
manter essas atividades. 

Razões de ordem política, insuperáveis, determinaram que a Assembléia não 
se reunisse, uma vez sequer, durante longos meses. 

III – Realizei, em nossa própria casa 6 sessões, com a comissão para cujo 
comparecimento fiz numerosos e insistentes convites pessoais, comprei 
livros de atas, arranjei sede provisória, etc. 

IV – Sem aparelhamento material de qualquer espécie, sem a necessária 
cooperação, talvez incompreendido nos meus elevados propósitos e 
desígnios, não pude, por essas razões que são reais, verdadeiras, dar o 
indispensável e almejado cunho de produtividade aos nossos trabalhos. 
(CNFCP/CNS-RA/22.07.50) 

 

Renato Almeida sempre foi muito cordial em suas cartas, como não poderia 

deixar de ser um alto funcionário do Itamaraty, mas a resposta encaminhada por Natal e Silva 

ao comunicado de Almeida parece refletir um grande desânimo, acompanhado de 

ressentimento pela pouca ajuda e interesse observado para qualquer tarefa referente à CGF. 

Não é novidade que Colemar tenta e tentaria, em outras circunstâncias, se desvencilhar do 

cargo; sendo que em outras três oportunidades colocou sua função à disposição da CNFL, 

acabando por se resignar e continuar no posto por solicitação dos próprios companheiros e de 

Renato Almeida. A solicitação feita ao Governador para auxilio nas despesas de material para 

o funcionamento da CGF foram atendidas apenas na forma de disponibilizar a infra-estrutura 

do Museu Goiano. Já os encaminhamentos às prefeituras para o preenchimento de um 

questionário de informações sobre as manifestações folclóricas naquelas cidades geraram 

resultados apenas em longo prazo, como veremos adiante. Deste período o único destaque 
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digno de registro foi a colaboração de Regina Lacerda, publicada no Boletim da Comissão 

Nacional de Folclore, em forma de estudo sobre a “treição”, ajuda vicinal, ou mutirão, 

comumente empreendida no meio rural de Goiás. 

A CNFL tinha pleno conhecimento de que os convites feitos para a composição 

das Comissões Estaduais precisavam atingir um entusiasta pelo assunto, mesmo porque não 

poderia disponibilizar qualquer sustento financeiro, nem material, nem de pessoal, para o 

funcionamento destas comissões. Da mesma forma que as tentativas anteriores de formação 

de uma rede de folcloristas, para além da camaradagem existente no meio, esbarravam na 

precariedade de infra-estrutura e financiamentos para os trabalhos, por isso o IBECC e a 

CNFL temiam um novo fracasso pelos mesmos motivos. No Relatório apresentado ao 

Presidente do IBECC, Levi Carneiro, para o biênio de 1949/50, Renato Almeida confirma 

esta posição, mas aproveita para valorizar as ações já realizadas e solicitar maior apoio: 

 

Conhece Vossa Excelência das dificuldades existentes, mas quero acentuar o 
espírito de cooperação que tenho encontrado em toda parte e as Sub-
Comissões já instaladas trabalham de forma muito ativa, salientando-se 
algumas delas por um número de realizações proveitosas e fecundas. As 
dificuldades de verba, pois a pesquisa folclórica é sempre dispendiosa, nos 
restringem muito, embora não nos caiba propriamente fazer colheitas, mas 
seríamos felizes se pudéssemos auxiliar às Comissões Estaduais nesse 
sentido, pois muito se ressentem da falta de meios. Algumas têm obtido 
auxílios, mas também escassos e que estão bem longe de atender aos seus 
reclamos. (IBECC, 1952, p. 51) 

 

Esta passagem também revela o papel da CNFL em incentivar as pesquisas 

folclóricas, contudo, sem poder contribuir com algum financiamento. A contrapartida vinha 

na possibilidade de publicação dos trabalhos, o que para alguns estudiosos e pesquisadores já 

correspondia em um bom retorno. Também a visibilidade dada nas Semanas de Folclore, 

primeiramente, e nos grandes Congressos, que passam a se consolidar a partir de 1951, se 

convertem numa boa oportunidade para os folcloristas e intelectuais distantes dos grandes 

centros apresentarem seus trabalhos e pesquisas, trocarem informações e ampliarem suas 

redes de influência. 

O I Congresso Brasileiro de Folclore, realizado no Rio de Janeiro, entre os 

dias 27 e 31 de agosto de 1951, foi o marco desta primeira fase do movimento folclórico 

brasileiro. Pode se caracterizar essa primeira fase a partir de duas considerações: 1) prevalecia 

a falta de uma planificação dos conceitos; 2) em contrapartida, havia profundo espírito de 

cooperação em torno dos objetivos gerais da CNFL, quais sejam: a necessidade básica de 

“recuperar” os estudos precursores do folclorismo nos Estados e a urgência de trazer novos 
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dados à tona. A Comissão Goiana de Folclore nomeou a professora Regina Lacerda como 

representante do grupo de folcloristas goianos, essa seria sua primeira participação em 

encontros com folcloristas de todo o país, apesar de não ter inscrito trabalho ou ter 

apresentado qualquer comunicação. Nesse evento, estranhamente, a CGF não cedeu material 

para a exposição de artesanato folclórico. Na documentação referente à participação da CGF 

no evento nacional, aparece, como representante do Governo do Estado, o nome do General 

Pedro Cordolino de Azevedo, cuja única vinculação que encontramos com o movimento 

folclórico foi o fato de ter sido membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás 

e pertencer à Academia Goiana de Letras (MARTINS, 2008, p. 399).  

A falta de recursos e de infra-estrutura compunha um quadro generalizado 

entre as Comissões Regionais e tentava-se contornar as dificuldades por meio de convênios 

com os governos ou com outras instituições, como as universidades (no caso dos grandes 

centros). O convênio firmado com o governo do Espírito Santo, assinado no I Congresso 

Brasileiro, depois de analisado por uma comissão, foi tomado como modelo de associação 

entre a CNFL e os governos estaduais. Dentre vários dispositivos de reconhecimento e 

valorização dos patrimônios folclóricos do país e de apoio ao levantamento sistemático de 

todas as manifestações folclóricas, o convênio determina alguns itens que precisamos 

destacar. No item III, procura trazer “a conveniência de assegurar-se ao artesanato e à 

indústria doméstica o mais completo amparo, auxiliando-se as iniciativas que digam respeito 

ao seu fomento e desenvolvimento”, como o planejamento das atividades, cursos, programas 

de aperfeiçoamento e concursos, que sejam necessários ao “crescimento das atividades 

artesanais e domésticas lucrativas, preservando sempre sua localização regional” (IBECC, 

1951, p. 87). Já o item V do convênio traz as ações competentes ao IBECC como órgão 

mantenedor da CNFL: 

a) conceder anualmente um auxílio financeiro para os trabalhos da Comissão 
Nacional de Folclore; c) conseguir da UNESCO a concessão de dotações 
especiais para a realização de pesquisas folclóricas no Brasil; d) pleitear do 
Governo Federal a inclusão de um Curso de Folclore no currículo sas 
Secções de Geografia e História e de Ciências Sociais da Faculdade de 
Filosofia; f) encaminhar ao Governo da República o plano que venha a ser 
elaborado pela CNFL, de amparo ao artesanato e indústria doméstica, tendo 
em vista os levantamentos e as sugestões realizadas pelas comissões 
regionais; g) promover entendimentos com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística para que os seus agentes municipais se constituam 
colaboradores imediatos das comissões regionais. (IBECC, 1951, p. 88) 

 



 75

Além de sugerir as normas de auxílio entre as partes, por meio do texto do 

convênio percebe-se, no item VI, os objetivos das comissões estaduais, ou seja, as 

expectativas da CNFL depositadas nas suas afiliadas: 

 

As Comissões Regionais, no âmbito de sua jurisdição, promoverão, pelos 
meios e da forma julgados mais convenientes e tendo em vistas as 
peculiaridades regionais, medidas que visem especialmente: 

a) a desenvolver a divulgação de estudos, comunicados ou informações 
sobre o folclore regional em periódicos ou publicações avulsas; 

b) a estabelecer um regime de cooperação com os órgãos competentes da 
administração regional, no sentido de ser mantido, com a sua colaboração, o 
ensino do folclore; 

c) a criar ou contribuir para a criação e desenvolvimento de um museu 
folclórico regional; 

d) a fomentar a organização, em estabelecimentos de ensino, de centros de 
pesquisa folclórica, destinados à formação, nas crianças e adolescentes, de 
gôsto e interêsse pelos assuntos do folclore da região; 

e) a realizar, na respectiva região, os inquéritos compreendidos no plano 
nacional, e bem assim inquéritos especiais de sua iniciativa ou que venha a 
ser solicitados pelo Governo Regional; 

f) a manter o mais íntimo entendimento com os órgãos integrantes da 
administração regional de modo que lhes assegure, no que fôr de sua 
competência, colaboração às realizações por êles projetadas e nas quais seja 
incluído o folclore. (IBECC, 1951, p. 89) 

 

Quanto à parte de competência dos Governos no convênio aparecem as 

seguintes determinações: 

VII 

Os Governos Regionais concederão anualmente um auxílio financeiro à 
Comissão Regional, destinado a atender às suas despesas imediatas quer de 
manutenção, quer de pesquisa e divulgação. 

VIII 

Os Governos signatários se comprometem ainda: 

a) a adotar nos trabalhos de pesquisa folclórica, a cargo de órgãos ou 
serviços estaduais, as normas e recomendações sugeridas pela Comissão 
Regional; 

b) a decretar medidas que isentem de impostos ou taxas os festejos 
populares, desde que sua natureza folclórica seja reconhecida pela Comissão 
Regional; 

c) a assegurar integral proteção ao artesanato e às indústrias domésticas, 
dando apoio a todas as iniciativas que visem à sua organização e 
desenvolvimento; 

d) a conceder tôdas as facilidades às demonstrações folclóricas promovidas 
pela Comissão Regional ou espontaneamente, por pessoas ou grupos, em 
épocas festivas ou em outras oportunidades; 

e) a atribuir aos professores primários a incumbência de colaboradores e 
informantes da Comissão Regional, realizando, nas circunscrições em que 
servirem, os inquéritos que lhes forem solicitados; 
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f) a incluir no currículo de formação de professores um curso de Folclore, do 
qual conste não somente uma parte geral, técnica, mas também uma parte 
especial, de estudo do folclore regional; 

g) a considerar integrantes da Comissão Regional, principalmente como 
órgãos executores, os serviços, repartições ou órgãos mantidos pela 
administração regional e destinados à pesquisa do folclore, ou ainda aquêles, 
cujas atividades possam ter relação com o folclore, tendo assim 
possibilidades de realizar pesquisas e investigações. (IBECC, 1951, p. 89 e 
90) 

 

Apesar da apresentação do modelo de convênio ter sido o principal eixo que 

passou a nortear, na prática, as ações das Comissões Regionais, o I Congresso Brasileiro de 

Folclore, com toda a grandiosidade e sucesso que atingiu, ficou marcado pelo grande debate 

que proporcionou na elaboração da Carta do Folclore Brasileiro (ANEXO II). A intenção 

principal da CNFL com a publicação da Carta era que ela soasse como um manifesto pela 

defesa do Folclore e de “tornar públicos os princípios fundamentais, as normas de trabalho e 

as diretrizes que devem orientar as atividades do Folclore Brasileiro” (IBECC, 1951, p. 77). 

Para a Comissão Goiana, recém formada e pouco envolvida nas questões teóricas, as questões 

envolvendo o debate central em torno da Carta, qual seja a inclusão do Folclore como ciência 

apta a contribuir para o entendimento do povo e da sociedade brasileira, não trouxe maiores 

alterações nos planos de trabalho. No tocante à formação de quadros especializados (itens 

XIII e XIV), os folcloristas goianos se beneficiarão com a instalação de novos cursos 

universitários e com a criação da Universidade Federal de Goiás, em 1960, onde terão a 

oportunidade e espaço para aplicar este ponto das recomendações da Carta. Outros pontos a 

que se apegarão os goianos são os itens de recomendação ao incremento do artesanato e dos 

“produtos de inventiva popular” (item XI) e o referente ao estímulo do turismo folclórico. 

Com a publicação da Carta do Folclore, os folcloristas puderam contar com 

um documento que os qualificava como agentes oficiais para tratar, no âmbito dos Estados, de 

quaisquer consulta, estudo ou recomendação referentes às manifestações folclóricas, de 

quaisquer naturezas. Este é um mecanismo de grande importância para os adeptos do 

folclorismo, considerando o processo de formação social que tomará conta do interior do país 

no período do pós-guerra, os anos da década de 1950 e início dos 60. Por conta da 

necessidade em atender a uma expectativa de ascensão social, havia a crescente cobrança pela 

diplomação nas chamadas áreas clássicas do ensino formal, como Direito, Medicina, 

Pedagogia. Mesmo o campo do Jornalismo, cuja maioria dos profissionais possuía outro tipo 

de formação, ainda era visto com desconfiança pela sociedade. Nesse sentido, a atuação num 

campo chamado de “disciplina menor”, tal como era visto o Folclore, intrinsecamente 

relacionado com a tradição oral e a literatura, carecia de um respaldo maior nesse meio 
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institucional (o universitário). A regulamentação, defendida na Carta do Folclore Brasileiro, 

veio atender à demanda de incorporação do Folclore. A partir da divulgação da referida carta 

e do convênio assinado com os Governos Estaduais, aqueles nomes que compunham as 

Comissões Regionais eram chamados como membros efetivos das mais diversas ações 

governamentais ou institucionais referentes à cultura popular. 

O ponto crucial para a CNFL – dar maior visibilidade aos estudos folclóricos e 

garantir a continuidade dos seus posicionamentos por meio da renovação constante dos 

quadros de folcloristas – era mesmo a inclusão do Folclore na grade acadêmica da Filosofia 

ou a garantia de espaço no quadro das novas ciências sociais em formação no Brasil. A 

polêmica em que se envolveram os folcloristas e, principalmente, os sociólogos da 

Universidade de São Paulo, antes e depois da edição da Carta, foi o pano de fundo para a 

“marginalização” do Folclore como área de estudo. Por um lado, alguns sociólogos29 

vinculavam os estudos folclóricos a uma interpretação reducionista dos fatos culturais, 

associando-o a uma sobrevivência do passado, na mesma medida em que entendiam que havia 

um distanciamento da contextualização, do sentido ou da função dos fenômenos culturais30. 

Por outro, os objetos de estudo dos folcloristas estavam se ampliando, fato constatado no 

primeiro parágrafo da Carta, em que se consideram fatos folclóricos não apenas as 

permanências das coisas do espírito do povo, mas também o aspecto material (IBECC, 1951, 

p. 77). Para os próprios membros das Comissões, parecia imprescindível esclarecer o que 

vinha a ser considerado folclore e para que servia o seu estudo, reafirmando a importância da 

área. Segue-se uma profusão de publicações dos membros da CNFL, as Revistas de Folclore e 

os Boletins da CNFL e das Comissões Regionais, dando notícias de pesquisas, relatando 

manifestações folclóricas tradicionais e novos fatos folclóricos. Todavia, o estilo, a linguagem 

e a avaliação ainda eram criticados pela academia, pois se entendia que havia a valorização de 

uma permanência ancestral em detrimento da investigação em torno do sentido desta 

permanência. Na Carta, essa discussão aparece na forma de recomendação: era fundamental 

que se estabelecesse “o uso dos métodos históricos e culturalistas no exame e análise do 

Folclore” (IBECC, 1951, p. 77). 

Mas, de toda forma, a resolução das posturas nos níveis de atuação do IBECC 

junto aos órgãos federais, internacionais e estaduais (no caso desse último, o apoio às 
                                                 
29 Na sociologia Florestan Fernandes e Antônio Cândido, que em seus trabalhos iniciais utilizaram o folclore 
como base de análise a sociedade paulista. A antropologia, também em fase de implantação no Brasil, tendeu a 
ser mais receptível aos estudos folclóricos devido à influência do funcionalismo na nova percepção do Folclore 
buscada pela CNFL (VILHENA, 1997, pp. 57-60).  
30 Sobre os debates em torno da afirmação do Folclore como disciplina autônoma, ver, principalmente, ORTIZ, 
1985; CAVALCANTI e VILHENA, 1990; VILHENA, 1997; FERNANDES, 2003.  
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pesquisas, ao professorado e aos programas de incentivo aos folguedos e ao artesanato, são 

imprescindíveis à realização de qualquer tarefa nesses campos) foi fundamental para dar à 

Comissão Goiana de Folclore o impulso que precisava. Ainda assim, apesar de todas as 

condições favoráveis que encontrava junto ao executivo, a CGF não conseguiu, por motivos 

diversos que logo apresentaremos, a assinatura do convênio com o Governo do Estado. 

 

2.3 A segunda fase do folclorismo em Goiás 

 

Definidas as posturas no I Congresso Brasileiro de Folclore, as partes 

envolvidas com o movimento folclórico em Goiás puseram-se a trabalhar. Em 

correspondência datada de 10 de maio de 1952, Colemar Natal e Silva apresenta um novo 

relatório sobre o período posterior ao I Congresso e dá novos direcionamentos para a 

entidade.  

Ocorre uma mudança substancial no quadro de integrantes da CGF. A 

preocupação de diminuir a distância entre o poder público e a valorização do folclore se 

mantém, e, em atendimento à Carta do Folclore Brasileiro, que recomenda a inclusão de 

elementos ligados à docência e entidades afins, a CGF passa a contar com nomes de peso 

nestas áreas em Goiás. A nova composição da CGF passa a ser essa: 

 

Cônego José Trindade da Fonseca e Silva – Secretário de Educação, 
representante do Governo; 

Professor Bernardo Élis – renomado folclorista; 

Prof. Jarbas Jaime, emérito jornalista; 

Senhor Antônio Juruena Di Guimarães, intelectual, jornalista; 

Jornalista Oscar Sabino Junior, diretor do Dep. de Cultura; 

Sr. José Peres Fontenelli dos Santos – representante da Prefeitura; 

Srta. Regina Lacerda – estudiosa dos assuntos do folclore; 

Prof. Dr. Colemar Natal e Silva, representante do Instituto Histórico e 
Geográfico. 

Pe. Valetin Gricco – diretor do Ateneu Dom Bosco 

Profa. Maria França Gonçalves – diretora do Instituto de Educação. 

(CNFCP/CNS-RA/10.05.52, p. 2) 

 

Com esta nova configuração, Natal e Silva finalmente se sente em condições 

de passar o cargo a quem tenha mais disposição e poder de arregimentação de novos 
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companheiros. Indica o nome de José Trindade para assumir o seu posto como sendo 

“elemento de real valor intelectual, que reúne todos os requisitos para desempenhar, a 

contento, essas relevantes funções, maximé por seu dinamismo” (CNFCP/CNS-RA/10.05.52, 

p. 3). A indicação é aceita pela direção do IBECC, conforme comunicado expedido a 05 de 

junho de 1952, com agradecimentos a Colemar Natal e Silva pelo serviço prestado em tempos 

dificultosos e por contar ainda com sua colaboração como membro da Comissão.  

Da mesma maneira que Natal e Silva, o Cônego José Trindade era nome de 

muito destaque na política e nos meios intelectuais goianos. Foi pároco na cidade de 

Anápolis, onde também dirigiu o Ginásio local. Dali saiu para assumir o cargo de Secretário 

da Educação do Estado de Goiás, em 1951. Além de suas obrigações eclesiásticas, tinha uma 

vida política construída em defesa da educação pública, principalmente visando a ampliação 

da rede de escolas no interior e no meio rural. Com a sua nomeação, a Comissão Goiana de 

Folclore assume suas feições mais marcantes e parte para a atuação no campo em que 

conseguirá seus melhores resultados: o meio escolar, com acentuado uso do “aproveitamento” 

folclórico e o incremento aos folguedos populares e ao artesanato folclórico. Com José 

Trindade, outra marca da CGF se desponta: o papel de Regina Lacerda como representante 

maior da entidade. O novo Sub-Secretário incumbe Regina Lacerda de secretariar a CGF, não 

apenas no que se refere às correspondências ou agendamento de reuniões, mas também no 

tomar frente quanto a tratar de assuntos diversos, como comprovam os encaminhamentos 

acerca da assinatura do convênio com o Governo Estadual. O Secretário Geral, Renato 

Almeida, estava ansioso por um resultado positivo neste sentido, uma vez que os convênios 

de cooperação já haviam sido firmados, até setembro de 1952, consecutivamente, no Espírito 

Santo, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraná e Santa Catarina, e prestes a serem firmados em Piauí, 

Paraíba e Amazonas. Almeida chega a encaminhar uma cópia da Carta do Folclore Brasileiro 

para apreciação da CGF, mas não é o suficiente para a elaboração adequada de um convênio 

de colaboração. Regina Lacerda se mostra à frente da ação e solicita a Renato Almeida, já em 

outubro de 1952, maiores estudos para a adequação do convênio entre a CNFL e o Governo 

de Goiás, dando continuidade ao que vinha acontecendo nos outros Estados31.  

                                                 
31 Neste ponto faz-se necessária uma observação. O modelo de convênio entre os Estados e a CNFL fora 
aprovado pelo I Congresso Brasileiro em fins de agosto de 1951 e publicado nos Anais do I Congresso 
Brasileiro de Folclore, de encargo do IBECC. Apenas em 1952, os folcloristas goianos ficaram defasados de 
informações mais detalhadas para além deste período. Existe um volume dos Anais no acervo deixado por 
Colemar Natal e Silva, ainda representante do IBECC, no IHGG, da qual foi fundador e presidiu até 1993. 
Devido às dificuldades dos trâmites das correspondências daquele período, acreditamos que o volume não tenha 
chegado a Goiás antes de 1953. Ainda assim, cremos que este volume não foi conhecido ou utilizado pela CGF, 
pois não consta do acervo da Comissão, que está depositado no Museu Zoroastro Artiaga, que ficou sob a tutela 
de Regina Lacerda por vários anos. 



 80

Mas o Sub-Secretário não perde tempo esperando maiores orientações. Bom 

conhecedor da morosidade dos trâmites políticos de então e do não atendimento do Governo 

Estadual às solicitações de ajuda financeira para o bom andamento dos estudos folclóricos, 

aproveita de sua posição de Secretário de Educação e baixa a seguinte Portaria: 

 

PORTARIA Nº 4, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1953. 

O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, considerando que os 
serviços de registros, estudos e comunicações do Folclore no Estado ainda 
não tiveram dos poderes públicos o amparo devido; considerando que a 
COMISSÃO GOIANA DE FOLCLORES (sic) não possui sede; não conta 
com verbas nem fundos suficientes para cobrir seus trabalhos; considerando 
que a DIVISÃO DE EXPANSÃO CULTURAL DO ESTADO é um serviço 
criado para o estudo e difusão de nossa cultura, tendo portanto afinidade com 
a COMISSÃO NACIONAL DE FOLCLORE; considerando ainda que o 
Estado não se acha em situação de assinar um convênio de ajuda à 
COMISSÃO DE FOLCLORE, conforme vêm fazendo os outros Estados da 
Federação; resolve determinar que a DIVISÃO DE EXPANSÃO 
CULTURAL desta Secretaria, via do Segundo Grau, se encarregue do 
serviço de Secretaria da Comissão Estadual do Folclore, atendendo o 
expediente de registros, arquivos, correspondência, e provendo meios de 
coletar em todo o Estado o maior número possível de registros dos festejos 
tradicionais, e dê princípio ao planejamento de um pequeno Museu de 
caráter exclusivamente. 

SALA DO GABINETE DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 
Goiânia 6 de Fevereiro de 1953. (CNFCP/CJT-RA/06.02.53) 

  
Com essa determinação, José Trindade consegue resolver os problemas de 

disponibilidade pessoal, pois os assuntos da CGF passam a serem resolvidos em seu próprio 

gabinete, conseguindo, inclusive, dinamizar a Divisão de Expansão Cultural32, que, em suma, 

deveria cumprir mesmo o papel de levantar as manifestações culturais do Estado. Dessa 

forma, essa instituição inicia os trabalhos de coleta de dados sobre o folclore regional, além de 

dar os primeiros passos para a formação do Museu Goiano de Folclore, embrião do atual 

Museu Zoroastro Artiaga. 

A CNFL estava em campanha para a realização do II Congresso Brasileiro de 

Folclore, e, desta vez, a CGF pretende se empenhar para uma participação mais ativa. Apesar 

dos nomes de peso da intelectualidade goiana que compunha a CGF, apenas a professora 

Regina Lacerda mostrava estar em sintonia com novos estudos sobre o folclore goiano. Mais 

uma vez ela será a representante da CGF no principal evento do folclorismo nacional, 

realizado em Curitiba, de 22 a 31 de agosto de 1953. Os Congressos são continuação do 

prestígio que o movimento folclórico vinha obtendo desde a criação da CNFL. A experiência 

                                                 
32 Regina Lacerda assume o cargo de Diretora da Divisão de Expansão Cultural da Secretaria da Educação 
durante a gestão do Cônego José Trindade.  
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de realização das Semanas Nacionais de Folclore (1948, no Rio de Janeiro; 1949, São Paulo; 

1950, Porto Alegre; 1952, Maceió; no início de 1954, em Salvador), como já comentamos, 

mostrou o quanto os folcloristas valorizavam o espaço aberto para troca de informações, 

bibliografia, contatos e novas oportunidades, estabelecendo um clima muito próximo do 

espírito de colecionismo do século XIX, mas que também reflete a animação pelos resultados 

apresentados pela constituição da grande rede de folcloristas. Com a afirmação dada pela 

Carta do Folclore Brasileiro à ocupação de folclorista, criou-se um ethos muito favorável em 

que os especialistas em folclore são chamados para dar parecer sobre as questões mais 

diversas em torno das políticas culturais, e as reuniões nacionais estreitavam alguns caminhos. 

Regina Lacerda se envolve com o ambiente dos Congressos, comparecendo a todos e, sempre 

que o temário permite, apresentando trabalhos. Para atender ao tema escolhido para este II 

Congresso, os folguedos populares, Regina Lacerda escreve sobre As cavalhadas na Cidade 

de Goiás (CGF, 1977, p. 17)33. 

Após o II Congresso, em 19 de outubro de 1953, o Cônego José Trindade leva 

ao conhecimento da CNFL sua intenção de também entregar o cargo de Sub-Secretário por 

motivos de sobrecarga de atribuições. O então Secretário de Educação vinha pondo em prática 

um grandioso plano de expansão da rede pública de ensino pelo interior, e mais efetivamente 

na zona rural, com a construção de novas escolas e reformas, a ampliação e capacitação do 

quadro de professores, além de mudanças na grade escolar, o que implicava em seu 

afastamento por vários dias do gabinete. Apesar de ter resolvido em termos as demandas que 

podiam ser resolvidas por intermédio da sua Divisão de Expansão Cultural, José Trindade 

compreendeu que os assuntos da CGF deveriam ficar definitivamente nas mãos de que 

realmente atendia pelo Folclore em Goiás. Mas, sua indicação não recaiu sobre Regina 

Lacerda, que novamente ficou em segundo plano. Para ocupar seu posto apontou “o Professor 

Jarbas Jaime, historiador, goiano de grande mérito e inteligente pesquisador das coisas e 

tradições de nossa terra” (CNFCP/CJT-RA/19.10.53). Em resposta, Renato Almeida faz apelo 

à permanência do “Santo Padre”, uma vez que “a presença de um sacerdote à frente de uma 

das nossas comissões seria de invulgar significação” (CNFCP/RA-CJT/06.11.53) e propõe 

que Jarbas Jaime assuma como Secretário Executivo da CGF. Mais uma vez, as palavras 

contundentes de Almeida surtem efeito e José Trindade aceita continuar no cargo, porém sai 

                                                 
33 Em seu registro sobre os trabalhos que mereceram destaque no II Congresso, Rossini Tavares de Lima cita o 
estudo de Regina Lacerda com o título de Congadas e Cavalhadas de Goiás (LIMA, 2003, p. 165). Como não 
encontramos o estudo citado nos arquivos da CGF, a versão de Lima nos parece mais confiável, pois é sabido 
que, na Cidade de Goiás, não existiu uma festa de cavalhada significativa, mas sim em Pirenópolis e Jaraguá. 
Então, é mais provável que Regina Lacerda tenha feito um esboço amplo sobre os folguedos mais típicos do 
Estado, as congadas, que ocorrem em quase todo o território goiano, e as cavalhadas.  
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de cena a figura de Jarbas Jaime, não constando sua participação em nenhuma atividade da 

CGF, ou qualquer outro episódio envolvendo seu nome. O que pudemos levantar é que Jarbas 

Jaime, natural de Pirenópolis, era pesquisador e intelectual avesso à prática dos laureamentos. 

Construiu carreira pública em Anápolis, a partir da década de 1920, onde foi também diretor 

da Escola Normal. Por dois mandatos, ele foi prefeito de Palmeiras de Goiás. Em 1951, foi 

Chefe de Polícia Civil, já em Goiânia. Escreveu obras de peso sobre sua cidade (Anedotário 

Meiapontense, 1958, Esboço Histórico de Pirenópolis, 1971 e Famílias Pirenopolinas, 1973) 

e, com muita relutância, aceitou ser indicado para a Academia Goiana de Letras.  

No ano de 1954 ocorreram seguidos acontecimentos marcantes para a história 

da CGF e da cultura goiana em geral. De 14 a 21 de fevereiro, realiza-se, em Goiânia, o I 

Congresso Nacional de Intelectuais, que conta com a participação de escritores e artistas do 

Brasil e do exterior, com destaque para a presença do chileno Pablo Neruda.  

Paralelamente ao Congresso acontece a Exposição Nacional de Artes Plásticas, 

na qual é convocada como conferencista Regina Lacerda, que apresenta oportunamente tese 

sobre “A importância do conhecimento do Folclore para a defesa da cultura brasileira e 

preservação de suas características nacionais – Artes Plásticas – Arte Dramática – Música – 

Literatura” (CNFCP/RL-RA/27.09.54). Em seu texto, a folclorista goiana defende a 

expressão artística “das gentes incultas” que colocam entusiasmo na produção de peças de 

valor tanto utilitário, como as ceramistas de Goiás e os santeiros de Pirenópolis e Jaraguá, 

como na obra sacra de Veiga Vale, também exposta no Congresso. Faz referência à 

sobrevivência de manifestações populares seculares, os folguedos, o cancioneiro popular e as 

lendas e mitos como formas de representação de mundo singulares “da gente da roça”, que 

não podem ser substituídas pela influência da erudição e do estrangeirismo (CNFCP/RL-

RA/27.09.54, p. 1). E apresenta o papel do folclore como elemento importante na afirmação 

da identidade regional dos povos: 

 

É no conhecimento do Folclore que sentimos de verdade o que é ser 
brasileiro. – Só assim poderemos reconhecer de u’a maneira imediata ou 
remota de que amálgama somos feitos. – Assim poderemos observar o que 
nos falta ou se está sobrando algum elemento estranho. Se há alguma coisa a 
se eliminar ou quanto devemos proteger e conservar das nossas tradições e 
do nosso patrimônio cultural. (LACERDA, 1954, p. 3) 

 

Pelo seu artigo podemos avaliar que já se havia iniciado o processo de seleção 

do que se deve “eliminar” e o que se deve “proteger e conservar” para caracterizar os 

elementos mais significativos do folclore goiano. Outro marco nesta seleção é a colaboração 
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dada pela CGF, ou melhor, pela folclorista Regina Lacerda, à CNFL para montagem do 

grande salão de exposição de peças folclóricas como um dos atrativos do I Congresso 

Internacional de Folclore. No trecho citado, encontramos explícitas as vinculações entre as 

manifestações populares e as identidades, afinal, tal como coloca a folclorista, é por meio do 

folclore que se acessa “o amálgama” do que “somos feitos”.  

O encontro ocorreu de 16 a 22 de agosto de 1954, como parte das 

comemorações pelo IV Centenário da Cidade de São Paulo. Renato Almeida imaginou esta 

grande exposição em forma de stands das Comissões Regionais, onde seriam expostas as 

expressões materiais do folclore local. Assim, a Comissão Baiana preparou uma instalação de 

um terreiro de candomblé, com as vestimentas das entidades e seus instrumentos; a Comissão 

Amazonense expôs diferentes tipos de cestarias e utensílios de madeira; a Comissão Gaúcha 

montou um típico acampamento de vaqueiros, assim por diante. A CGF levou para São Paulo 

uma amostra do artesanato goiano expressa nos bonecos e nas máscaras, representando as 

cavalhadas de Pirenópolis. Como material de exposição foram levados também cerâmicas 

populares feitas em Goiás (antiga capital), as bonecas rituais e a cestaria dos índios Karajá, e 

os alfenins, confeitos muito delicados também provenientes da cidade de Goiás, ainda hoje 

encontrados no norte do Estado e no Tocantins. Algumas destas peças, bem como as das 

demais Comissões compuseram o acervo do Museu de Artes e Técnicas Populares, depois 

denominado Museu de Folclore, de São Paulo34. 

Apesar do sucesso de participações e de público obtido pelo Congresso 

Internacional, alguns folcloristas ficaram ressentidos com certas resoluções colocadas em 

plenária para discussão. Havia a esperança de que o destaque e a notoriedade dada pelo 

Congresso trariam um melhor posicionamento dos folcloristas frente ao meio acadêmico e, 

conseqüentemente, o Estado se sentiria impelido a criar uma instituição no âmbito nacional 

para a proteção e o desenvolvimento dos estudos folclóricos no Brasil. Esta, aliás, era uma das 

bases do tripé em que se desdobravam os folcloristas: a institucionalização, a 

profissionalização e a difusão. Para Renato Almeida, o programa do movimento folclórico 

não seguia exatamente uma ordem destes três vetores, para ele os “problemas fundamentais” 

enfrentados pelo movimento eram: “a pesquisa, para o levantamento do material, permitindo 

o seu estudo; a proteção do folclore, evitando a sua regressão; e o aproveitamento do folclore 

na educação” (APUD. VILHENA, 1997, p. 174). Conquanto que, para Luís Rodolfo Vilhena, 

os trabalhos da CNFL tenham se encaminhado mesmo neste sentido, mas se confundiu quanto 

à pesquisa e à proteção: 
                                                 
34 Algumas destas peças hoje fazem parte do acervo do Museu de Folclore Edson Carneiro, no Rio de Janeiro. 
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A articulação entre esses três pontos é apresentada de forma bastante 
simples. A pesquisa é colocada em primeiro lugar, uma vez que é necessário 
saber quais são e como são os fatos folclóricos do Brasil para fundamentar 
os esforços contra sua descaracterização. Assim, essa anterioridade 
cronológica não implica uma prioridade; pelo contrário, a necessidade da 
pesquisa é função da segunda tarefa, a preservação. Assim, representaria 
uma ação meramente defensiva em relação ao processo de “regressão” das 
tradições populares identificado pelos folcloristas. Caberia ao terceiro ponto 
– o aproveitamento do folclore na educação – garantir a eficácia definitiva 
dessa política. (VILHENA, 1997, P. 174) 

 

Como já pudemos perceber, nem sempre os caminhos delimitados pela CNFL 

podem ser seguidos a contento pelas Comissões Regionais, e o caso da CGF é bem ilustrativo 

desta situação. Apesar do empenho de seus dois dirigentes e, principalmente, das iniciativas 

de Regina Lacerda, a CGF só consegue apontar como resultado de sua influência o 

incremento do aproveitamento do folclore nas escolas, o que não poderia ser diferente, uma 

vez que esta metodologia de ensino já se aplicava, bem ou mal, mesmo antes da criação da 

Comissão, sendo o quadro de professores pertencentes à CGF um reflexo desta afirmação. De 

acordo com os teóricos do Folclore nacional, temos que: 

 

Aproveitamento é a utilização do folclore com objetivos escolares ou 
artísticos. Essa utilização pode ser feita na base do tema e de todo um 
complexo folclórico ou mesmo da inspiração, em que o aproveitador se 
identifica de tal maneira com a coisa folclórica que passa a expressá-la à sua 
maneira (LIMA, 2003, p.99) 

 

Pela estreita relação que os folcloristas goianos mantinham com a literatura e a 

licenciatura, o aproveitamento folclórico era comumente aplicado nas salas de aula, em 

diferentes disciplinas como forma de gerar um pertencimento cultural. Por conseguinte, 

incrementou-se a proteção destas manifestações folclóricas por meio da prática educacional e 

não da pesquisa. Em Goiás, teremos que as pesquisas em torno dos fatos folclóricos se darão 

em última instância, reflexo ainda do vínculo que mantém mais com a literatura do que com a 

ciência. 

Pouco antes da realização do Congresso Internacional de Folclore, o Cônego 

José Trindade é chamado a atender uma solicitação partidária, assumindo a vaga de deputado 

federal em virtude da renúncia de Paulo Fleury, em julho de 1954. Nos documentos a que 

tivemos acesso, não foi encontrada qualquer referência ao desligamento de José Trindade da 

Sub-Secretaria da CGF. Toda a comunicação existente, a partir de 1954, entre a CGF e a 

CNFL, se deu exclusivamente por intermédio de Regina Lacerda. Apesar disto, também não 

existe referência de sua nomeação para chefiar a Comissão Goiana. Sobre a transmissão do 
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posto só existe a referência deixada pela Contribuição ao Histórico da Comissão Goiana de 

Folclore, de Ático Vilas-Boas da Mota: 

 

Justamente pelo fato de o saudoso Cônego Trindade ter vida muito atarefada, 
ou melhor, diversificada pelos deveres religiosos, políticos e científicos, as 
tarefas da C.G.F foram, pouco a pouco, transferidas à Professora Regina 
Lacerda que, logo cedo, compreendeu o alcance dos estudos folclóricos para 
a valorização e enaltecimento da cultura goiana. 

Dessa forma, inaugurou-se a segunda etapa da C.G.F. com a escolha de 
Regina Lacerda para ocupar (conforme denominação da época) a Secretaria 
daquele órgão. (CGF, 1977, p 16) 

 

Aparentemente, a decisão foi tomada em comum acordo entre os membros da Comissão e, 

somente depois, comunicada a escolha de seu nome à CNFL, o que não implicou, em 

absoluto, qualquer tipo de prejuízo entre as relações da CGF com a direção nacional. Renato 

Almeida lhe envia uma nota pessoal de agradecimento pelo “auxílio tão prestimoso” dado à 

exposição do Congresso Internacional (MIS-GO/Pasta Regina Laceda). 

Segue-se um período de calmaria nas ações da Comissão Goiana de Folclore. 

Uma vez estabelecidos metodologia e plano de trabalho, cumpria-se o roteiro das tarefas a 

serem executadas, sem cobrança por prazos e sem atropelos políticos. A CGF experimentou, 

em seu início, nomear dirigentes de destaque no meio intelectual, mas que, somado a isso, 

tivessem uma posição privilegiada de negociação com os órgãos públicos, isso porque era 

preciso enfrentar as demandas de verbas e pessoal na tarefa de dinamizar o folclore no Estado. 

Analisando a atuação da CGF, de modo pragmático, o que significa ater-se às realizações 

concretas, temos a impressão de que a estratégia não foi tão bem sucedida, uma vez que a 

CGF demorou seis anos para se estabilizar institucionalmente. Essa comparação leva em 

conta a característica, muito criticada pelos atuais analistas do folclorismo brasileiro, de 

extrema dependência criada entre as Comissões Regionais e seus dirigentes. Algumas delas, 

como a do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, de Alagoas, e outras, seguiram se 

confundindo com o trajeto pessoal de seus dirigentes, respectivamente: Guilherme dos Santos 

Neves, Dante de Laytano e Théo Brandão. A partir de 1954, a CGF entra para essa lista, pois 

estavam mescladas as ações da Comissão com as da folclorista Regina Lacerda, que segue 

sempre atuando em nome da CGF. Contudo, este processo inicial referente à união dos 

folcloristas de Goiás muito favoreceu para a maturidade dos trabalhos da CGF. O que 

acarretou num certo favorecimento interno pela continuidade dos trabalhos em pleno período 

de “marginalização” do Folclore como atividade científica no âmbito nacional (nas décadas 

de 1960/70). Assim sendo, regionalmente, os estudos folclóricos conseguiram manter o 
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prestígio, em parte devido à inserção de seus membros no meio acadêmico, o que será 

favorável ao movimento com a vindoura criação da Universidade Federal de Goiás, e pelo 

incremento ao artesanato e ao turismo. 

O movimento folclórico permanece em sua trajetória durante os anos seguintes. 

Por motivo do Congresso Internacional de Folclore, em São Paulo, a CNFL decide por 

incentivar as Semanas de Folclore nos Estados, ao invés de se desgastar pela realização de um 

novo Congresso Nacional no ano seguinte. Ficando assim, o III Congresso agendado para 

ocorrer em Salvador, em 1957. 

Neste meio tempo ocorre uma troca de correspondências entre a CNFL e a 

CGF, para o apoio desta na realização do Congresso de Violeiros, na Bahia, que contava com 

o apoio organizacional da CNFL. Regina Lacerda comunica que os jornais locais deram 

publicidade ao evento e a Rádio Clube “lançou concurso para melhor selecionar o pessoal” 

(CNFCP/RL-RA/19.05.55). Afora isto, somente os lançamentos dos livros de Regina Lacerda 

trazem alguma novidade no cenário folclórico goiano. Vila Boa – Folclore, lançado 

originalmente em 1954, foi re-editada em 1957 pela premiação da Bolsa Hugo de Carvalho 

Ramos, instituído pela Prefeitura de Goiânia. Neste mesmo ano, outro trabalho de Regina 

Lacerda se tornou livro. Foi a monografia apresentada no III Congresso Brasileiro de 

Folclore, em Salvador – Bahia, sobre Cerâmica Popular em Goiás, atendendo ao temário do 

Congresso sobre o artesanato. As obras folclóricas de Regina Lacerda dão continuidade aos 

trabalhos de aproximação entre o folclore e a literatura, as achegas. A autora apresenta uma 

coletânea de artigos sobre diversos temas folclóricos com alguma aplicação de metodologia 

de pesquisa, questionários e entrevistas, e muita verve literária. A questão da filiação deste 

tipo de estudo com a tradição das Academias de Letras e os Institutos Histórico-Geográficos 

fica evidente nos trabalhos dos folcloristas regionais. Isso não significa que estas obras não 

sirvam como documento de estudo do folclore, mas que estes “intelectuais regionais” não 

abdicaram de suas matrizes culturais em favor de uma questão pouco elucidada pelo 

movimento folclórico. A cientificidade do Folclore não atingiu os folcloristas goianos que 

continuaram buscando e se referenciando nos textos de Crispiniano Tavares, Hugo de 

Carvalho Ramos, António Americano do Brasil e Henrique Silva, textos nos quais os autores 

transcreviam suas percepções, memórias e o que ouviam contar sobre as “coisas do povo”. 

Este tipo de produção literária com aproveitamento folclórico era muito comum entre os 

membros das Comissões Estaduais, invariavelmente ligados às Academias e aos Institutos 
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Históricos35, e que, anteriormente à consolidação da CNFL, eram também tidos como 

historiadores regionais, mesmo que muito mais identificados com a “história das elites” ou na 

produção de uma memória histórica.  Suas produções foram assim descritas por Luís Rodolfo 

Vilhena: 

(...) muitos deles usam as lembranças pessoais para tingir de um tom 
nostálgico descrições que se apresentam como etnográficas. (...) não há 
participante do movimento folclórico que não tenha um texto no qual, numa 
evocação de um discurso, abrindo ou concluindo um artigo, não tenha 
lançado mão de uma referência saudosa a fatos folclóricos que teriam 
presenciado em sua infância, em sua cidade de origem, na fazenda em que 
passavam as férias. Isso cria um efeito muito ao gosto do ethos desses 
intelectuais: através de uma imprecisão literariamente trabalhada, confunde-
se passado e presente, experiência individual e coletiva, sujeito e objeto. 
(VILHENA, 1997, p. 264)  

 

Assim, novos trabalhos se somavam como veículos de informações sobre o 

folclore goiano, mas nenhum deles foi apresentado como resultado de pesquisa, inquérito ou 

trabalho de campo, como o fez José Aparecido Teixeira, em seu Folklore Goiano, nos idos de 

1941.   

Em 1955, a Comissão Goiana, por intermédio de convênio com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), lança, junto às Prefeituras Municipais do Estado, 

a proposta de um Inquérito sobre Manifestações Folclóricas, com a finalidade de subsidiar a 

organização de um Calendário Folclórico para o Estado. Este trabalho vinha atender uma 

recomendação da Carta do Folclore Brasileiro, que designava o levantamento das 

manifestações folclóricas de cada Estado para a elaboração de um amplo Calendário 

Folclórico Brasileiro. Nos arquivos pesquisados, não encontramos referência ao resultado de 

nenhum desses levantamentos, mas encontra-se arquivada no Instituto Histórico e Geográfico 

de Goiás (IHGG/Acervo Nelly Alves de Almeida) uma segunda tentativa de inquérito em 

Goiás. 

Contando com o apoio e a estrutura do IBGE, a Comissão Goiana de Folclore 

encomenda, em 1958, a aplicação do Inquérito Sôbre Trovas Populares (quadras anônimas), 

por meio de formulários padronizados onde os informantes podiam apontar as quadras e 

trovas que conheciam, por meio da transmissão oral, e que tinham guardados na memória, 

transmitidos nos mais variados meios: que tenha aprendido na escola, ouvido por cantadores 

ou repentistas, nas ladainhas dos cortejos fúnebres, escritos em caminhões, assim por diante. 

A consulta conseguiu atingir uma boa parte dos municípios goianos e algumas vilas da época, 

                                                 
35 Característica percebida, não somente por Vilhena (1997), mas também por Nedel (2005), em sua tese sobre a 
Comissão Gaúcha de Folclore. 
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com uma abrangência considerável de 93 municípios36, de norte a sul do Estado de Goiás, 

lembrando que ainda não havia sido criado o Estado do Tocantins. Os formulários eram 

aplicados pelos Agentes Municipais de Estatística, que escolhiam como informantes os 

pioneiros das cidades ou aqueles que notoriamente tinham algum interesse pela coleta 

folclórica. Por exemplo, na antiga capital, a cidade de Goiás teve como informante a poetisa 

Cora Coralina; em Luziânia, o pesquisador e professor Gelmires Reis; em Goiânia, Regina 

Lacerda; em Pirenópolis, Jarbas Jaime. 

Afora esta realização, o que ocorre é mesmo a associação entre as ações da 

Comissão Goiana e a trajetória pessoal de sua dirigente. Entre 1957 e 1959, Regina Lacerda 

está envolta com cursos e participações em congressos pelo país. No Rio de Janeiro, se forma 

no Curso de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas, visando assumir a direção 

do Museu do Estado de Goiás, já denominado Museu Zoroastro Artiaga.  

O movimento folclórico nacional conquistou uma vitória importante no ano de 

1958, com a criação da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB), como órgão 

federal que faria a transição entre a situação “pára-estatal” da CNFL e a definitiva 

implantação do Instituto Nacional de Folclore, sonho do movimento folclórico desde 1951. 

Por meio do Decreto-Lei nº 43.178, de 5 de fevereiro daquele ano, o Presidente Juscelino 

Kubitschek assina a criação do órgão dentro da estrutura do Ministério da Educação, que 

então estava a cargo de Clóvis Salgado. Este escolheu para a Direção Executiva da CDFB um 

folclorista de sua confiança, Mozart Araújo, que não havia tido qualquer ligação anterior com 

a CNFL. Entretanto, como as decisões eram tomadas sempre em conjunto entre o Diretor 

Executivo e o Conselho Técnico da CDFB, essa foi mantida entre os folcloristas mais 

renomados do movimento: Renato Almeida, Joaquim Ribeiro, Manuel Diégues Júnior e 

Edson Carneiro. Essa nomeação e a composição do quadro de conselheiros causaram uma 

crise de vaidades com o maior folclorista brasileiro, de reconhecimento nacional e 

internacional, Luís da Câmara Cascudo (VILHENA, 1997, p. 105), que se mantinha 

                                                 
36 Em dois volumes, constam as seguintes cidades: Abadiânia, Anápolis, Araguacema, Araguatins, Arraias, 
Babaçulândia, Baliza, Buriti Alegre, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Caçu, Caiapônia, Campo Alegre de 
Goiás, Campos Belos, Cavalcante, Ceres, Cristalândia, Cristalina, Cristianópolis, Crixás, Fazenda Nova, 
Formosa, Goiandira, Goiânia, Goiás, Goiatuba, Guapó, Inhumas, Ipameri, Itacajá, Itapaci, Itarumã, Itumbiara, 
Ivolândia, Jaraguá, Jataí, Mateira, Monte Alegre de Goiás, Mossâmedes, Nerópolis, Niquelândia, Porangatu, 
Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís dos Montes Belos, Taguatinga, Urutaí, Aurilândia, Bela Vista de 
Goiás, Catalão, Córrego do Ouro, Corumbá de Goiás, Corumbaíba, Cumari, Firminópolis, Leopoldo de Bulhões, 
Luziânia, Maripotaba, Marzagão, Mineiros, Miracema do Norte, Morrinhos, Natividade, Nazário, Nova Aurora, 
Ouvidor, Panamá, Paranã, Paranaíba de Goiás, Paraúna, Pedro Afonso, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, 
Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Pium, Porto Nacional, Posse, Rialma, Rio Verde, Rubiataba, Santa Cruz de 
Goiás, Santa Rita do Araguaia, São Domingos, São Francisco de Goiás, São João d’Aliança, Silvânia, 
Tocantinópolis, Trindade, Tupirama, Uruaçu, Vianópolis.  
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inseparável da cidade de Natal. Apenas com a reforma institucional empreendida pelo 

Presidente Jânio Quadros, e a nomeação de Edson Carneiro, este sim afinado com as 

pretensões da CNFL para a defesa do folclore brasileiro, é que se deu a ampliação do 

Conselho Técnico, no qual foram incluídos os principais folcloristas de outros Estados, 

inclusive Câmara Cascudo. 

Como em outros momentos de mudança nacional do movimento folclórico, o 

folclorismo em Goiás não sofre alterações, a não ser pela incerteza do que restaria às 

Comissões Regionais sem o apoio da CNFL. Enquanto se vivia o clima ambíguo de ânimo e 

euforia, de um lado, pela vitória da institucionalização do Folclore e, do outro, pela 

preocupação com a transição e o possível encerramento das atividades da CNFL, os 

folcloristas goianos se apegaram a uma outra possibilidade real de ampliar suas atuações, com 

o advento da Universidade Federal de Goiás37 (UFG), já em adiantado trabalho de 

implantação em meados de 1959 (NATAL E SILVA, 1992). À frente da implantação da UFG, 

estava o criador e ainda membro da CGF, o Dr. Colemar Natal e Silva.  

O advento de Brasília traz aos folcloristas goianos mais uma preocupação. O 

temor dos folcloristas do sul e sudeste nas décadas anteriores, de desaparecimento das 

manifestações folclóricas em face ao processo cada vez mais acelerado e irreversível de 

crescimento urbano e desenvolvimento industrial, chega agora às terras do Planalto Central. A 

materialização mais pungente desta preocupação se dá justamente com a representação mais 

sólida do modernismo, a nova capital federal. Este fato, somado à criação da CDFB e da 

UFG, implicará em uma nova mentalidade entre os folcloristas goianos, que se mostram, mais 

do que nunca, preocupados em difundir os fatos folclóricos e a cultura regional. 

 

2.4 A difusão do folclore em Goiás 

 

O meio cultural em Goiás vive momentos de alvoroço com a mudança da 

capital e a criação da UFG. Com a instalação de Brasília, os folcloristas vislumbravam a 

possibilidade dos órgãos centrais, a CNFL e a CDFB, também se transferirem. Assim, 

precisavam se revitalizar e para tanto programaram cursos, palestras e seminários; 
                                                 
37 Nas primeiras reuniões de trabalho da Comissão Permanente para a criação da nova instituição de ensino 
superior, ela se chamaria Universidade do Brasil Central. Apenas na décima reunião desta Comissão, em 10 de 
setembro de 1960, aparece a designação Universidade Federal de Goiás. O ato presidencial de criação da UFG 
foi assinado por Juscelino K. de Oliveira em 14 de dezembro de 1960, sendo que o ato solene de instalação, com 
a aula inaugural, ocorreu no Cine Teatro Goiânia, no dia 07 de março de 1961 (NATAL E SILVA, 1992, p.69 e 
71). 
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convidaram especialistas de outros Estados e estrangeiros; buscaram ampliar e otimizar o 

quadro de membros da CGF; ampliaram as redes de contatos e ações com outras áreas afins 

do Governo; propuseram a criação do órgão estadual de proteção ao folclore, seguindo o 

caminho da CDFB; e, como suporte para estas ações, firmaram convênio com a nova 

Universidade por meio do seu Centro de Estudos Brasileiros, para difusão do folclore e da 

cultura de Goiás.   

Por iniciativa do próprio Reitor Colemar Natal e Silva, foi implantado dentro 

da estrutura do UFG, por intermédio da Resolução Nº 12 do Conselho Universitário, de 15 de 

fevereiro de 1961, o Centro de Estudos Brasileiros (CEB), sob a responsabilidade do 

professor Gilberto Mendonça Teles. O objetivo era o de: 

 

Possibilitar a graduação e inclusão obrigatória de filologia portuguesa, 
literatura brasileira, geografia do Brasil, história do Brasil, política exterior 
do Brasil, raízes da cultura brasileira, história da arte no país, sociologia 
brasileira, antropologia brasileira, economia do Brasil e fundamentos da 
administração pública. 

O objetivo maior destes cursos projetados para o Centro de Estudos 
Brasileiros era conhecer mais a fundo, e melhor, a realidade nacional. 
(NATAL E SILVA, 1992, p. 94) 

 

A programação destes cursos de especialização não atendia diretamente ao 

folclorismo, mas, dentro do CEB foi criado um Departamento de Estudos Goianos, 

responsável pela manutenção regular de uma matéria chamada Introdução aos Estudos 

Goianos, com grade de dez meses de duração, sendo cinco dedicados ao ensino, e outros 

cinco à pesquisa. A criação destas instituições servia perfeitamente para a aplicação das novas 

ações da CDFB que, dentre outras atribuições, competia a realização de cursos de formação e 

especialização. Ainda em 1961, o Chefe da Divisão de Proteção ao Folclore, Bráulio do 

Nascimento, em nome de Edison Carneiro, Diretor da Campanha, solicita de Regina Lacerda 

ajuda para o breve encaminhamento da tentativa de se criar na Faculdade de Filosofia de 

Goiás38 um curso avulso de Folclore, com a intenção “de integração do folclore à formação 

cultural da juventude”. O curso teria a duração de duas semanas e seria voltado para a Teoria 

do Folclore. A aplicação seria de responsabilidade de um folclorista indicado pela CDFB, 

ficando a cargo da Faculdade contemplada apenas as despesas de hospedagem do ministrante. 

Em resposta, Regina Lacerda anuncia a falta de disposição da direção da Faculdade de 

Filosofia, mas apresenta uma contraproposta mais tentadora para a CDFB, nesse caso, a oferta 

do Reitor Colemar Natal e Silva de criar uma cadeira de Folclore no interior da UFG. Como 

                                                 
38 Posteriormente incorporada à Universidade Católica de Goiás. 
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na instituição de ensino ainda estava para ser implantada uma Faculdade de Filosofia39, 

Regina Lacerda, antecipando-se à CDFB, recomendou à direção da Campanha e à CGF que, 

em conjunto com a Reitoria, elaborarem o plano de criação do curso de Folclore. A folclorista 

goiana sentia que a presença da direção nacional da Campanha seria uma ótima oportunidade 

para que se concretizasse um anseio antigo do movimento folclórico, uma vez que “o 

momento é psicológico e oportuníssimo, com a vantagem de que a Universidade Federal não 

tem problema de verbas” (CNFCP/RL-CDFB/31.05.61).  

 A reação da CDFB é imediata, mas a concretização do curso não. A direção da 

CDFB estava envolvida no projeto de transformar a Campanha num definitivo Instituto 

Nacional de Folclore, aproveitando o momento político favorável às políticas culturais do 

governo Jânio Quadros. Em virtude dessa outra empreitada, a efetivação da cadeira de 

Folclore na UFG foi deixada em segundo plano, aguardando a criação da Faculdade de 

Filosofia. Para o início do ano letivo de 1962, foi, novamente, proposta a aplicação de um 

curso de “preparação de novos técnicos e especialistas em folclore” (CNFCP/EC-

RL/16.01.62), com o claro objetivo de formar pessoal capacitado para um novo incremento 

das pesquisas folclóricas nos Estados. A Campanha já havia lançado a sua Revista Brasileira 

de Folclore, que vinha apresentando trabalhos conceituais e mostrando modelos aceitos de 

como se trabalhar com maior cientificidade as questões folclóricas. A grande maioria dos 

artigos publicados na Revista ficava a cargo dos folcloristas mais renomados, membros da 

CNFL e das Comissões Regionais. Destaque deve ser dado às matérias de pesquisa e de 

campo, ficando a teorização para as publicações de referência. Reflexo de uma metodologia 

mais próxima da Antropologia, tentando romper com o trabalho de gabinete que há tempos 

era o modus operanti dos folcloristas regionais. Mas a Revista também trazia notícias sobre as 

ações das Comissões Estaduais de Folclore e outras realizações associadas ao campo do 

Folclore. A CGF aparecia constantemente nas últimas páginas da Revista, destinada ao 

noticiário, sempre com a realização de concursos, comemorações do Dia do Folclore ou 

fazendo referência a prêmios e congraçamentos recebidos por seus membros. A aplicação de 

cursos de capacitação visava ampliar a qualificação dos folcloristas regionais e mudar o perfil 

do adepto ao assunto. Era preciso renovar os quadros com gente mais jovem e com vontade de 

descobrir o que ainda faltava ser estudado.  

 

                                                 
39 Esta já estava programada para ser implantada em 1962. 
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Imagens 1, 2 e 3: Algumas capas da Revista Brasileira de Folclore que vinha sendo publicada trimestralmente 
pela CDFB desde 1961 até 1973, retornando em 1976 com periodicidade irregular. As capas apresentavam 
sempre alguma forma de expressão do folclore brasileiro. Nos primeiros números as fotos e os desenhos eram 
concebidos por artistas conceituados, como o fotógrafo e etnógrafo Marcel Gautherot ou Oswald de Andrade 
Filho. Já na Figura 1 surge a primeira participação de um artista popular, uma xilogravura, técnica mais 
constante nas capas das Revistas, do alagoano José Martins de Souza.  

 

A propósito, Regina Lacerda não era adepta a ficar em mesas de escritório. 

Gostava da sala de aula e, mais ainda, de viajar. Esteve sempre presente nas manifestações 

folclóricas, nos folguedos, e não perdia um Congresso ou Reunião dos folcloristas. Em nota 

de rodapé de uma correspondência oficial de 09 de fevereiro de 1962, comunica a Edson 

Carneiro ter encontrado manifestações de um “Tambor” no norte do Estado, danças de 

umbigada e “suça”. E acrescenta: “Fui ao Norte à procura de sambaquis, é claro não 

encontrei. Trouxe uma urna funerária e um pouco de folclore40” (CNFCP/RL-EC/09.02.62). 

A folclorista goiana estava sempre em contato direto com a gente que produzia e vivia o 

folclore cotidianamente. Especialmente, na antiga capital, a cidade de Goiás, sua terra natal, 

mantinha amizade com as ceramistas, conhecia-as pelo nome e pelas peças que produziam. 

Assim, tornou-se, facilmente, uma figura muito carismática entre as várias comunidades em 

que pesquisou.  

A viagem, a que se refere na carta citada, marcou um período turbulento da 

CGF. Com a mudança no governo do Estado41, são anuladas 1.280 nomeações de cargos do 

governo anterior, dentre eles o da diretora do Museu Goiano, a folclorista Regina Lacerda. A 

convite de Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

                                                 
40 Regina Lacerda já vinha compondo um acervo diversificado de peças folclóricas, artesanatos e objetos para o 
Museu Goiano, do qual era diretora. Os sambaquis são peças arqueológicas de conchas ou pedaços de cerâmica 
sobrepostos, muito comuns no litoral e regiões de presença indígena.  
41 Em outubro de 1958, José Feliciano Ferreira é eleito para exercer mandato-tampão de dois anos, até as 
eleições gerais de 1960. Apesar de ter sido Secretário da Educação do governo anterior, de Juca Ludovico, 
cancela os cargos comissionados criados no governo anterior, o que leva ao rompimento político entre eles. Em 
1961, Ferreira é eleito senador, ao lado de Juscelino Kubitschek.  
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Nacional, Regina Lacerda realiza uma série de incursões pelo interior do Estado, 

principalmente na região norte, de mais difícil acesso às políticas públicas para a cultura, 

registrando folguedos, coletando dados etnográficos, fazendo contatos. A partir deste período, 

a sede da CGF passa a ser sua própria casa. 

A realização do Curso de Folclore programado pela CDFB só se deu no início 

de 1963, mesmo assim, as condições em que se realizou foram bastante diferentes das 

conversas iniciais. Após diversas mudanças que tinham por objetivo tornar a rotina mais 

flexível, o curso foi ministrado, pela professora Zaíde Maciel de Castro, do Rio de Janeiro, 

obedecendo ao seguinte formato: um curso de dez dias, em duas semanas, para as normalistas 

(futuras professoras primárias) do Instituto de Educação de Goiás. A implantação da cadeira 

de Folclore na UFG continuava em estudos, mas as perspectivas já não eram tão animadoras 

devido à conjuntura política instalada. A renúncia do Presidente Jânio Quadros, o 

posicionamento pela “legalidade” assumido em Goiás pelo Governador Mauro Borges, a 

conseqüente implantação do parlamentarismo na gestão de João Goulart trouxeram incertezas 

na UFG. Boa parcela dos folcloristas, no âmbito nacional, não estavam alheios aos 

acontecimentos políticos do início da década de 1960, até mesmo entre os goianos, que 

sempre se mostraram muito afinados nas questões envolvendo a cultura e a política, não 

passaram ilesos pela tormenta.  

O caminho que levaria, de forma mais imediata, à aplicação do Folclore no 

currículo dos jovens universitários goianos, o Centro de Estudos Brasileiros, ainda era assunto 

de reuniões para a sua efetivação. O Reitor Colemar Natal e Silva conseguiu firmar um 

convênio de colaboração com o IBECC, órgão do qual ele ainda era representante no Estado. 

Este convênio, assinado em 1º de agosto de 1962, visava implantar um programa de extensão 

universitária, por meio do CEB, e “atender às necessidades e aos interesses das entidades 

representadas, a visar um maior incentivo do desenvolvimento cultural de Goiás” 

(CIDARQ/Livro 43e/11.09.62). Como atividades de extensão, o CEB teria como eixos de 

atuação: 

1- Atividades educacionais: Curso de formação política; 

2- Atividades científicas: produção de conhecimentos atômicos ao alcance 
do povo; 

3- Atividades culturais: edição de revistas e periódicos; realização de 
concursos literários; elaboração e divulgação de sueltos (?), análise dos fatos 
e quadros estatísticos, em estilo popular, informando e formando a 
consciência do povo, a respeito dos problemas de base, em todos os setores 
da vida nacional. (CIDARQ/Livro 43e/11.09.62). 
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  No seu todo, o convênio firmado entre o CEB e o IBECC não atendia 

diretamente ao movimento folclórico, a não ser pelas premissas de: a) prestigiar a execução de 

cursos de extensão; b) patrocinar palestras, conferências e seminários de assuntos 

especializados, nos campos da educação, ciência e cultura; c) efetuar pesquisas sobre as 

condições regionais sócio-econômicas, estudar e divulgar os resultados; d) iniciar e manter a 

troca de informações entre organismos locais e a UNESCO (CIDARQ/Livro 43e/11.09.62). 

Todas estas linhas de atuação serão bem aproveitadas pela CGF, especialmente no caso do 

item “b”, por meio do qual se viabilizou a presença de nomes importantes para o movimento 

como os folcloristas Luís da Câmara Cascudo, Bráulio do Nascimento e o antropólogo Egon 

Schaden, da USP; e do item “c”, por meio do qual se puderam realizar os primeiros 

levantamentos do potencial econômico de cada região do Estado, as características físicas e as 

possibilidades de desenvolvimento. Essas informações foram muito úteis na elaboração de 

projetos de desenvolvimento do artesanato e do turismo, cujos resultados práticos se 

refletiram nas políticas públicas para o setor, como veremos adiante. 

Com a criação do Instituto de Artes da UFG, em 1962, foi possível a 

implantação da Cadeira de Folclore Ibero-Americano, voltada para a “formação de pessoal 

especializado em assuntos folclóricos” (MOTA, 1978, p. 3). Por intermédio do convênio 

firmado com a Universidade, foi possível a concessão de bolsas de estudos aos alunos que se 

destacassem, patrocinadas pela CDFB42.     

O golpe militar de 1964 levou ao afastamento de Edson Carneiro da direção da 

CDFB, o que ficou marcado como o momento mais difícil por que passou o movimento 

folclórico brasileiro. Seu afastamento foi conseqüência de posicionamentos ideológicos.  

 

Desde 1963, Carneiro pertencia ao Comando dos Trabalhadores Intelectuais, 
frente única, democrática e nacionalista constituída para dar apoio ao 
programa de reformas de Goulart e sob a influência do Partido Comunista. 
Além de Carneiro, Bráulio do Nascimento também teve de se afastar. Outro 
integrante da equipe, Mauro Vinhas, aparentemente impressionado com os 
sons de torturas realizadas na delegacia do DOPS na parte de baixo do 
prédio em que se encontrava a CDFB (no Centro do Rio de Janeiro), suicida-
se com uma bala na cabeça no dia 3 de março. “Édison foi acusado de 
corrupção, mas um homem que empenhou as jóias da mulher para pagar 
salários de funcionários de baixa renda, na época em que o governo não 
soltava dinheiro para sustentar a repartição. Ele provou tudo, neta parte 
financeira, saindo sem nenhum arranhão, mas tudo isso incomoda e deve ter 
concorrido para agravar os seus males físicos, até morrer precocemente”. 
(Depoimento de Vicente Sales. APUD. VILHENA, 1997, p. 115) 

 

                                                 
42 Os bolsistas do programa, Pedro Inácio Amor e Francisca de Oliveira Silva, acabaram assumindo cargos de 
direção do Instituto Goiano de Folclore, respectivamente em 1976 e 1977. 
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A maior conquista do folclorismo no país corria o risco de ser dissolvida pelo 

período antidemocrático. Para evitar essa situação, Renato Almeida assume a Campanha. Em 

fins de 1964, estaria acumulando a direção das três instâncias do Folclore nacional: a CNFL, a 

CDFB e também o IBECC. 

O período de afastamento de Regina Lacerda do Museu Estadual e o de sua 

colaboração de três anos com o SPHAN “acompanhando trabalhos em Jaraguá, Pirenópolis, 

Traíras e Goiás” (VIANA, s/d) parecem ter sido os mais produtivos em termos de realizações, 

nunca antes experimentadas na CGF. Em agosto de 1964 apresenta ao “amigo Dr. Renato” 

um resumo dos trabalhos que vinha realizando. O texto, escrito na primeira pessoa, é clara 

manifestação do caráter pessoal com que respondia pela CGF, tal como percebemos na 

leitura:  

1. Organizei um questionário, para levantamento do CALENDÁRIO 
FOLCLÓRICO, das festas tradicionais de Goiás. 

Temos recebido respostas de maneira satisfatória, ao menos quanto ao 
número delas. Segue um exemplar sobre o qual peço sua opinião e alguma 
sugestão. 

2. Realizei um pequeno CURSO DE FOLCLORE no Instituto de Educação 
para professorandas, isto é, 3º Ano Normal. 

3. Ampliei a seção de ARTES E TÉCNICAS POPULARES do Museu com 
aquisição de grande número de peças. 

4. Cuido nestes dias de montagem de uma EXPOSIÇÃO de fotografias dos 
vários fatos folclóricos que já documentamos. 

A exposição deverá se aberta no dia 22 de agosto quando pensamos em fazer 
uma exibição de slides coloridos sobre o assunto, de propriedade do 
companheiro W. Bariani Ortêncio. 

5. Tenho pronto para enviar à Campanha um conjunto de cerâmica, um 
grupo de “DANÇA DO CONGO” da Velha Capital. Vou remeter também 
uma entrevista em gravação que fiz com a “paneleira” autora das peças. 
(CNFCP/RL-RA/06.08.64) 

 

A folclorista fala ainda em organizar em Goiânia o que seria o VI Congresso de 

Folclore, mas as mudanças que afetaram as relações com o governo federal adiaram por 

tempo indeterminado a realização de novas reuniões de folcloristas. 

Fizemos questão de transcrever este trecho por ser muito representativo do 

comprometimento que a folclorista goiana, em nome da CGF, mantinha em seguir a cartilha 

da CDFB. As linhas de atuação, quais sejam: a identificação por meio dos levantamentos, a 

divulgação e a aplicação dos resultados, a organização de Museus e o intercâmbio das 

informações eram tarefas cumpridas de forma exemplar. 
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A reforma administrativa do pós-golpe permitiu a criação do Instituto Goiano 

de Folclore, no âmbito do Departamento Estadual de Cultura43, ligado à Secretaria da 

Educação. O órgão emprestaria novo fôlego às questões do folclore no Estado. Os diretores 

eram nomeados entre os servidores da Secretária da Educação que tinham alguma relação 

com o tema, mas, de forma geral, sofria das mesmas dificuldades do funcionalismo público 

para a área da cultura: pouca ou nenhuma infra-estrutura; falta de pessoas qualificadas; falta 

de verba para levantamentos, registros ou pesquisas, etc. 

A intervenção militar no governo do Estado de Goiás ainda manteve em 

operação alguns órgãos criados pelo Governador Mauro Borges para impulsionar as áreas que 

a iniciativa privada havia negligenciado em Goiás. Assim, Borges tomou a iniciativa de criar 

empresas estatais em áreas estratégicas para o desenvolvimento em infra-estrutura, buscando 

o progresso sócio-econômico do Estado. Surgiram assim a METAGO (empresa de 

mineração), IQUEGO (de medicamentos), CAIXEGO (Caixa Econômica do Estado de 

Goiás), IDAGO (responsável pela política agrária), dentre outras. Uma destas iniciativas foi a 

criação, em parceria com os governos de Pará e Maranhão, da Companhia Interestadual dos 

Vales do Araguaia e Tocantins – CIVAT, voltada para o desenvolvimento daquela região, 

sendo que para isto investia em pesquisas e estudos do seu perfil histórico, geofísico, de 

atividades produtivas e culturais. Com o governo militar, incluiu-se o Estado do Mato Grosso 

e o Distrito Federal, com sua Superintendência localizada em Goiânia. 

O CIVAT manifestou interesse, junto à CGF, em financiar pesquisas para um 

levantamento folclórico em toda a região, propondo um plano de trabalho conjunto 

(CNFCP/RL-RA/12.12.1964). Na proposta, consta a verificação do que já havia sido 

pesquisado sobre o folclore na região e o que já havia sido publicado. Afora alguns artigos 

realmente identificados com as pesquisas folclóricas de Regina Lacerda, que inclusive 

serviram como colaboração com a CNFL e apresentados em Congressos, a produção sobre o 

folclore da região se resumia aos inquéritos anteriores aplicados pela CGF em diferentes 

fases. Esses, porém, eram muito mais focados na questão da literatura oral, e, na mesma linha, 

compunham-se por publicações dos literatos que se aproximavam do folclore para compor 

suas obras. Outros pontos do plano de trabalho que interessaram muito à CGF e à CDFB 

foram: 1- a pesquisa de campo direta (por equipe especializada contando com recursos 

mecânicos adequados) e a indireta (através de questionários); 2- a aplicação dos resultados 

em: a) Museus: pela coleta de material das pesquisas que servirão para a formação de nova 

                                                 
43 Apesar de suas competências somente terem sido delimitas em publicação do Diário Oficial de Goiás, de 07 de 
agosto de 1969. 
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unidades ou encaminhados aos já existentes; b) Publicações: do resultado das pesquisas, que 

ficariam à cargo da CIVAT; c) Arquivos: pela criação de um arquivo central para a 

documentação gerada no projeto; 3- estabelecimento de medidas de proteção daquelas 

manifestações que se encontrarem ameaçadas de desaparecimento; 4- a realização de Festivais 

e Encontros, como prolongamento das medidas de proteção, divulgação e sustentação das 

manifestações folclóricas encontradas (CNFCP/RL-RA/12.12.1964). Ou seja, por intermédio 

do convênio com o CIVAT, os folcloristas vislumbraram a possibilidade de enfim realizar boa 

parte das suas ambições que tinham em mente para o setor, desde a criação da CGF. 

O trabalho em conjunto, que era de se esperar, entre a Comissão Goiana de 

Folclore e o Instituto Goiano de Folclore, não foi estabelecido logo de imediato. O bom 

relacionamento que Regina Lacerda, aparentemente, mantinha com o primeiro diretor do IGF, 

Noé Sandino, não se manteve com o seu sucessor, Petrônio Cruz. Em carta a Renato Almeida, 

a Sub-Secretária da CGF reclama: “Acho que não lhe contei ainda que o Diretor do Instituto 

de Folclore é o Sr. Petrônio Cruz. Parece-me que ele não fez nenhuma comunicação de sua 

posse no cargo, nem sei também qual é o plano de trabalho que tem para o seu Instituto” 

(CNFCP/RL-RA/28.06.65). A colaboração entre as duas instituições serão mais fortalecidas a 

partir da gestão do maestro Braz Wilson Pompeu de Pina (também membro da CGF) à frente 

do IGF, na década de 1970. 

A partir de 1965 a CGF passa a utilizar não apenas os jornais impressos, mas 

também os recursos da comunicação de massa para promover o Dia do Folclore (22 de 

agosto). No primeiro ano, relata Regina Lacerda:  

 

Fizemos uma campanha junto às estações de rádio e TV e conseguimos que 
seus programas naquele dia fossem motivados pelo assunto e sempre 
constando a referência à data. Para que a coisa saísse bem orientada 
colaboramos diretamente com os produtores de programa e seus diretores. 
(CNFCP/RL-RA/06.12.65) 

 

Depois, quando já contava com mais experiência em apresentações na televisão: 

 

Nas datas em que se comemorava o dia do FOLCLORE, eu reunia um grupo 
de crianças para apresentação de músicas, jogos e recreações infantis, na 
preocupação de realizar uma parte da minha luta pela preservação do folclore 
goiano. Diante das câmeras, meninos jogavam pião, demonstravam a feitura 
de papagaios de papel, enquanto meninas brincavam de roda e moças 
cantavam romances, toadas e canções do nosso folclore44. Outro programa 
de muita audiência que pude apresentar ao público foi uma tecelã com sua 

                                                 
44 O grupo de moças a que se refere Regina Lacerda era o coral do Conservatório de Música da UFG, que havia 
formado um grupo para apresentações de música folclóricas. 
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oficina, demonstrando diante das câmaras, todo o desenvolvimento do 
trabalho de fiar e tecer (LACERDA. APUD. SOARES, 1985, p. 294).  

 

Como meio de divulgar os trabalhos de pesquisa e incentivar novos 

folcloristas, a CDFB vinha publicando, desde 1961, a Revista Brasileira de Folclore. Outra 

função que a Revista cumpria era o de servir de instrumento para as Comissões Regionais se 

balizarem pelo tipo de produção almejada pela linha editorial da CBDF, bem como da 

CNFL45. Outros formatos de divulgação dos trabalhos eram utilizados pela Comissão 

Nacional, como o Boletim Bibliográfico, de cunho mais informativo das publicações de 

trabalhos, e os Documentos da CNFL (lançados regularmente desde 1948), onde apareciam as 

pesquisas em andamento, os dados já coletados, algumas “achegas”, convênios, colaborações, 

etc. Sobre a importância da Revista é interessante destacar o empenho de Renato Almeida 

junto aos Sub-Secretários para que se ampliasse sua divulgação ao menos entre os próprios 

membros das Comissões: 

Considerando o papel de centro aglutinador dos folcloristas e das pessoas 
interessadas pelo folclore que essa Comissão [CNFL] tão bem representa, 
estimaríamos que, na qualidade de Secretária-Geral, se empenhasse no 
sentido de ampliar o número de assinantes da Revista em seu estado, bem 
como conseguisse a renovação das assinaturas já existentes e que não foram 
renovadas. 

Fazendo esta solicitação, esperamos dar a esta Comissão Estadual um apôio 
a sua atuação local, no seu esfôrço de divulgação do nosso folclore, 
colocando-a na liderança de um trabalho que, por certo, trará benefícios 
mútuos. 

Não nos anima qualquer interêsse financeiro [...] apenas o de divulgar o 
folclore através de uma publicação que, quer na parte doutrinária, quer na 
informativa, se equipara às melhores de todos os países. (CNFCP/RA-
RL/04.08.65) 

 

Além de balizar os trabalhos e servir de comunicação entre os integrantes do 

movimento folclórico, estas publicações serviam ainda como meio de autopromoção e 

enriquecimento curricular dos folcloristas. Por meio da seção de informes da Revista as 

participações dos folcloristas eram divulgadas, nas diversas instâncias de atuação nos Estados, 

“a promover pesquisas de campo, a elaborar monografias, a editar boletins, revistas, a 

publicar secção e páginas de folclore nos jornais e ainda a concorrer e a laurear-se anualmente 

em concursos de especialidade” (LIMA, 2003, p. 164). 

                                                 
45 Havia uma preocupação em diversificar os temas apresentados nas Revistas, evitando o caráter de dossiê sobre 
determinado assunto. Contava, em geral, com quatro ou cinco matérias de destaque, sobre literatura oral, música, 
cultura material e artesanato, e, principalmente, sobre folguedos. Também apresentava comunicações e debates 
teóricos, assim como o noticiário das Comissões Regionais. 
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Em atendimento a mais esta frente de divulgação do folclorismo, Regina 

Lacerda apresenta os assinantes locais da Revista Brasileira de Folclore e o interesse de uma 

importante loja e distribuidora de livros da Região Centro-Oeste, a Livraria Brasil Central, em 

ser “a representante na praça” das publicações da CDFB e da CNFL. Também em associação 

com esta livraria, a Comissão Goiana de Folclore, por intermédio de Regina Lacerda, 

colaborava com o jornal Goiás Agora, com notícias da cultura goiana (CNFCP/RL-

RA/06.10.65). Além da contribuição pessoal da folclorista para esta publicação 

especificamente46, o tema do folclore começava a contar com uma cobertura regular pelos 

principais meios de comunicação de massa do Estado. Cabe lembrar que as questões 

envolvendo o folclore e a cultura popular em Goiás contavam com o apoio de uma figura 

central para a história do folclorismo no Estado, o jornalista Jaime Câmara, fundador de um 

dos principais grupos de comunicações do Estado de Goiás47.  

 Mas, apesar da boa recepção que os temas folclóricos obtinham dos meios 

midiáticos, no plano político o momento não parecia ser favorável às ações em prol das 

manifestações populares. A criação do Instituto Goiano do Folclore não significou a 

implementação das ações planejadas, apesar do plano apresentado por Regina Lacerda para a 

criação do órgão estatal. O Museu Estadual, que ficara a cargo da Secretaria da Educação e 

Cultura para ser administrado, funcionava precariamente, mas mantinha uma programação de 

exposições, palestras e seminários sobre o folclore e a cultura popular em Goiás, com o apoio 

da CGF, da CNFL e da CDFB. Regina Lacerda era regularmente consultada, por instituições 

de outros Estados, sobre o encaminhamento, a aquisição ou a permuta de peças artesanais e 

folclóricas.  

Contrariando as expectativas dos folcloristas goianos, o Governador Otávio 

Lage Siqueira, eleito no pleito de 1965, não assinou o Decreto instituindo as comemorações 

da Semana do Folclore48, já para o ano de 1966, o que vinha ocorrendo em muitos Estados da 

Federação em atendimento às articulações dos folcloristas membros das Comissões 

Regionais. No ano seguinte, a situação se repete, mas Regina Lacerda não deixa de apresentar 

                                                 
46 Ao longo de sua produção, Regina Lacerda, não só como folclorista, mas também como membro da AGL e do 
IHGG, colaborou em diversos jornais e revistas, em todo o país,  
47 Além do jornal O Popular, fundado em 1938, a holding era composta pela Rádio Anhanguera, fundada em 
1954, e a Televisão Anhanguera, que inaugurou suas transmissões em 1963. Atualmente, o grupo é composto 
por 21 veículos de comunicação, em Goiás, no Tocantins e no Distrito Federal, além de uma Fundação de apoio 
à cultura e às artes. 
48 Regina Lacerda chega a comunicar, por telegrama à CDFB, as atividades da Semana do Folclore de agosto de 
1966: “Comemoracoes dia vintedois programa televisao participacao curso iniciacao conservatorio goiano vg 
festival escola tecnica  vg suplemento literario o popular dedicado folclore vg governador assinarah decreto 
semana folclore pt” (CNFCP/RL-RA/18.08.66). A assinatura do referido decreto chega a ser publicado na 
Revista Brasileira de Folclore Nº 15, de maio/agosto de 1966, na seção de Notícias. 
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os trabalhos de divulgação, já mencionados, e trabalha para a integração do folclore no meio 

escolar: 

Diante das notícias das comemorações realizadas em outros Estados, 
podemos afirmar que Goiás não ficou para trás. 

Apesar do Governo não ter decretado o Dia do Folclore, conseguimos que 
em quase todos os estabelecimentos de ensino fosse comemorado o dia com 
estudos e apresentações. Fizemos palestras, pequenos cursos, apuramos o 
Concurso do Inst. De Educação e assistimos outras atividades mais. 
(CNFCP/RL-RA/19.10.67) 

 

Em resposta ao empenho da CGF, o Diretor da CDFB, sempre em tom 

amistoso, é mais realista: 

Sensibilizou-me sua atenção e as notícias que me trouxe sôbre as 
comemorações do Folclore em Goiás certificaram-me de que aí no planalto 
as coisas estão encaminhando muito bem, graças, sobretudo, ao seu esfôrço e 
dedicação. Goiás figura, de fato, no noticiário das celebrações do Dia do 
Folclore que a “Revista” publicará. Contudo, as notícias para êste número 
chegaram muito escassas, de maneira que pouca coisa foi registrado. Espero 
que no próximo ano possamos dar maior cobertura às atividades folclóricas 
nesse Estado. (CNFCP/RA-RL/25.10.67) 

 

Em 1967, a CGF recebe a inscrição de novos membros para ampliar seu quadro 

de folcloristas. Destacam-se as filiações do professor Bernardino da Costa, da cidade de 

Ipameri, que vinha colaborando com a CGF na aplicação do folclore nas escolas daquele 

município; e de Waldomio Bariani Ortêncio, empresário e escritor, “que se vinha distinguindo 

pela pesquisa do folclore e pelo incentivo aos seus portadores” (CGF, 1977, p.19). Bariani 

Ortêncio já havia publicado obras, cujo tema enfocava o sertanejo e seus costumes, 

continuando a tradição regionalista da literatura goiana (O que foi pelo sertão, 1956; O sertão, 

o rio e a terra, 1959; Sertões sem fim, 1965). Além do que, vinha desenvolvendo uma série de 

pesquisas sobre a “sabedoria popular”, apresentadas em duas publicações: A Cozinha Goiana, 

em 1967, e A Cartilha do Folclore e Medicina Popular do Centro-Oeste.  

A criação do Departamento de Turismo (DETUR), por meio do Decreto 

Estadual nº 188, de 17 de julho de 1971, e transformado em GOIASTUR no ano seguinte, 

representará novas perspectivas para o folclorismo em Goiás, uma vez que se objetivava 

transformar as práticas turísticas um meio de desenvolvimento econômico e social. Para tanto, 

a GOIASTUR tinha, entre suas aplicações, a meta de identificar as diferentes potencialidades 

turísticas de cada região do Estado, focando-se principalmente nas atrações naturais, mas 

incluindo-se as festas, danças, folguedos populares, arte e artesanato, culinária, ou seja, o 
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turismo cultural. Ainda em 196649, com os primeiros indícios de uma ação governamental no 

incremento do turismo, com a criação da Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, os 

folcloristas já estavam atentos às implicações que esta atuação poderia acarretar tanto 

favoravelmente por meio da ampliação das condições de manutenção dos folguedos e 

desenvolvimento da produção artesanal, quanto negativamente por meio da infiltração de 

elementos externos que levariam à deterioração das reais funções de alguns fatos folclóricos. 

Esta percepção se dava pelo interesse geral da população demonstrado nos Congressos e 

apresentações de folclore em todas as regiões, pelo crescente uso dos temas folclóricos na 

produção artística em diferentes áreas e pelo emprego sistemático dos elementos folclóricos 

aplicados como material didático nas escolas. 

Em 1970, é realizado em São Paulo, o Simpósio Sôbre Folclore e Turismo 

Cultural, com o patrocínio da Comissão Paulista de Folclore e a CDFB, com o objetivo de 

esclarecer o posicionamento do folclorista (CNFL e CDFB) com relação “à defesa, o estímulo 

e a concretização dos fenômenos folclóricos” (CDFB, 1970, p.125). Na abertura dos 

trabalhos, Renato Almeida enfatizou que o papel das Comissões Folclóricas “não é 

desenvolver a indústria de viagens, mas considerar a importância do turismo para o 

intercâmbio intelectual e em quanto possa servir à mútua compreensão dos povos, ao 

desenvolvimento e à salvaguarda de suas culturas específicas” (CDFB, 1970, p.125). A 

preocupação era se devia à descaracterização e à conseqüente perda das virtudes específicas 

dos povos autóctones e de suas manifestações e fatos folclóricos. Como prognóstico para as 

ações das Comissões em relação ao novo momento de acolhimento do folclore e ao 

incremento do turismo cultural, ou folclórico, a reunião em São Paulo trouxe algumas 

considerações: 

Do que precisamos é deixar de lado as projeções, ou melhor dizendo, o 
aproveitamento do folclore, para espetáculo de turista ou “pra inglês ver”, os 
desfiles de moças representando estados, as eleições de rainhas de festivais e 
mesmo as competições ou concursos entre os grupos, que estão ocorrendo 
em nossos festivais de folclore. Vamos proteger e defender as nossas danças 
e folguedos populares, dando-lhes as indumentárias e petrechos que seus 
participantes têm necessidade para se apresentar, mas sob a orientação deles 
mesmos e sempre sob a orientação dos folcloristas que, sem dúvida, vão 
impedir que um dançador de catira ou cateretê se vista como um gaúcho. 

Precisamos também fazer frente às indústrias de artesanato e arte popular e 
aos intermediários de qualquer espécie, que vivem à custa do artista e do 
artesão folclóricos, estimulando as exposições-feiras de arte e artesanato, 
oficializadas pelas Prefeituras ou pelos Estados que têm condições de 
concretizá-las, recebendo a orientação dos folcloristas, não dos que vivem 
preocupados com teorizações de origens e tradição, mas dos que admitem o 

                                                 
49 Neste período de reforma administrativa, tanto no âmbito federal quanto no estadual, são criados também o 
Conselho Federal de Cultura, o Conselho Nacional de Turismo e o Instituto Nacional de Cinema. 
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fato folclórico como um fato cultural em constante processo de atualização e 
reatualização, dentro, é claro, de suas características espontâneas de criação e 
aceitação. 

Se agirmos dessa maneira, dentro em breve, será uma realidade o turismo 
cultural folclórico, em nosso país. (CDFB, 1970, p.128)  

 

Por esta passagem tiramos algumas considerações importantes. A primeira 

delas é que surge uma preocupação em tornar mais conseqüente o aproveitamento do folclore, 

pois as apresentações de manifestações folclóricas realizadas fora de seu contexto original 

estavam começando a incomodar aos folcloristas mais conservadores, que sentiam ali um 

contra-senso entre a defesa e a preservação do folclore. A segunda refere-se à conotação 

paternalista, muito combatida pelos cientistas sociais, quando os folcloristas trabalham para 

sustentar a continuidade de festas e folguedos, sem contribuir à criação de condições para que 

a própria comunidade se auto-sustente, o que poderia ocorrer com o incremento turístico. O 

terceiro destaque deve ser dado à relutância conservadora em aceitar a incorporação do 

artesanato popular e do fato folclórico de modo geral como mercadorias de consumo, 

respondendo às novas formas de desenvolvimento do capitalismo, que altera o meio de 

determinado produto para que as suas formas sejam adequadas a um novo receptador. Afinal, 

mesmo que se perca a função, é preciso que se mantenha a utilidade.  

O tipo de notoriedade dada ao folclore, a partir da criação da CNFL e da 

realização de grandes Congressos, a instituição das comemorações da Semana do Folclore (ou 

mesmo o dia 22 de agosto, Dia do Folclore), a divulgação, nos meios de comunicação de 

massa, das práticas culturais de gente tão diferente quanto são diferentes as culturas entre os 

povos levantam novas questões. Essas novas questões e outras tantas referentes à aplicação do 

folclore e da cultura popular como forma geradora de identidade embora representem uma 

problemática nova para os folcloristas, não carrega novidade entre os antropólogos, 

acostumados a lidar com a significação (BURKE, 1989, p. 22). Para as crianças que 

participam de atividades em que se aplicam elementos folclóricos regionais, estes fatos têm o 

mesmo significado do que para os autóctones que a manifestam cotidianamente? E para os 

grupos folclóricos? Uma apresentação num festival tem o mesmo significado para o seu 

auditório? Este significado é compartilhado igualitariamente ou existem diferenças entre as 

percepções de categorias sociais diferentes? Para os folcloristas estas questões começavam a 

incomodar e tornava-se urgente um posicionamento mais claro e consensual. 

As críticas ao modelo paternalista adotado pelos folcloristas já haviam sido 

levantadas pela nova concepção de “cultura popular” aplicada pela criação dos Centros de 
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Cultura Popular (CPC), no início da década de 1960. Até então, a diversidade de concepções 

sobre o folclore não dissolvia a sua associação com o conceito de cultura popular no sentido 

mais tradicional, ou seja, de manutenção de um legado do passado pelas categorias 

subalternas.   

Enquanto o folclore é interpretado como sendo as manifestações culturais de 
cunho tradicional, a noção de “cultura popular” é definida em termos 
exclusivos de transformação. Critica-se a posição do folclorista que 
corresponderia a uma atitude de paternalismo cultural, para enfim implantar 
as bases de uma política cultural segundo uma orientação reformista-
revolucionária. (ORTIZ, 1994, p. 71) 

 

Com esta nova percepção a noção de cultura popular perderia a sua matriz 

tradicional para se relacionar com a idéia de conscientização das categorias populares. Neste 

novo momento histórico, então, a cultura popular deixa de estar relacionada apenas como 

“uma concepção de mundo das classes subalternas”, tendência adotada por boa parcela dos 

folcloristas que se inspiraram em análises gramscianas, e passa a representar um “projeto 

político que utiliza a cultura como elemento de sua realização” (ORTIZ, 1994, p. 72). A 

posição dos CPCs aparece em continuidade à concepção de Edison Carneiro, dirigente da 

Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, anteriormente ao golpe de 1964. Carneiro 

contestava a limitação do folclore “ao antigo, ao arcaico, ao tradicional, constituindo apenas 

um fenômeno secundário, servindo como pista para o estudo de usos e costumes do passado” 

(CARNEIRO, 1965, p. 6-7). Para ele, o Folclore deveria ser encarado como uma 

manifestação essencialmente dinâmica. Uma vez que os folcloristas faziam suas pesquisas 

folclóricas no seio da sociedade, inevitavelmente apareceriam nestas pesquisas “a 

permanência de condições gerais, econômicas, sociais e políticas, que favorecem a 

sobrevivência das concepções, usos e costumes de que se nutre o folclore” (CARNEIRO, 

1965, p. 8). Com efeito, o resultado destes levantamentos, invariavelmente, reflete a 

correspondência de determinadas formas sociais com algumas manifestações folclóricas que 

se modificam ou desaparecem de acordo com o contexto em que se encaixa na “superestrutura 

ideológica desta sociedade”. “Ora, as funções sociais que preenche o folclore são a negação 

mais cabal da passividade”, acusação comumente direcionada ao folclore (CARNEIRO, 1965, 

p. 8).      

A novidade do folclore material como um nicho de consumo do mercado de bens 

culturais era outra preocupação dos folcloristas. Esse mercado de consumo atinge novos 

patamares, no início da década de 1970. Realizado em Porto Alegre, de 19 a 26 de julho de 

1959, o V Congresso Brasileiro de Folclore contou com considerações sobre o perigo da 
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comercialização das artes populares, “o que poderá conduzir ao dirigismo, principalmente no 

fabrico, quebrando especialmente o sentido ecológico das manifestações folclóricas em seu 

caráter regional” (LIMA, 2003, p. 171). Podemos exemplificar a questão com o caso das 

paneleiras da cidade de Goiás, muito divulgadas por Regina Lacerda e pela CGF. Para a 

CDFB e a CNFL seria válido o incremento comercial desse produto e de outros de “criação 

espontânea” do povo, desde que não se perdessem suas aplicações e características peculiares. 

Esta preocupação não aparece em momento algum nas ações da CGF. Mesmo que houvesse 

alguma instrução ao uso cotidiano das panelas de barro, como nos estudos sobre a cerâmica 

de Regina Lacerda ou nas receitas apresentadas na pesquisa sobre A Cozinha Goiana de 

Bariani Ortêncio, esses objetos, quando não acabavam como peças de museus, fatalmente, se 

tornavam objetos decorativos. Na foto abaixo, a folclorista Regina Lacerda já aparece como 

integrante do Departamento de Turismo do Estado de Goiás, à frente das ações de divulgação 

e difusão das “atrações” folclóricas e do artesanato produzido no Estado. 

Após um longo período, a CDFB e a CNFL organizam uma grande Festa 

Nacional do Folclore, em Brasília, no mês de janeiro de 1974, onde ocorreram também o VII 

Congresso Brasileiro de Folclore, o X Festival Folclórico do Distrito Federal e a I Exposição 

de Artes e Técnicas Populares. “Foi a derradeira e grande promoção da CNFL, tendo Renato 

Almeida à frente” (LIMA, 2003, p. 174). Os grupos de trabalho formados para o Congresso 

foram enumerados por Renato Almeida, que comentou suas funções e objetivos: 

 

1) Ensino e Pesquisa de Folclore, são objetivos essenciais, já que devemos 
formar os que cultivam e possuir pesquisadores capazes de lhes dar normas e 
orientação; 2) Arte e Artesanato Folclóricos, as formas de criatividade 
estética e funcional; 3) Danças e Folguedos, os fatos surgem em total 
plenitude; 4) Museus de Folclore, é o centro de convergência dos fenômenos 
atinentes ao povo, permitindo a sua devida compreensão; 5) Folclore e 
Literatura, a complexidade da Literatura Oral, desde os tempos das pedras, a 
vivência na memória do homem, e finalmente o 6) que é Diretrizes da 
Política e da Defesa do Folclore Brasileiro, de tal sorte que resguardado e 
não se perca fora de seus caminhos. (MUZA/Pasta CGF-3/Boletim nº15-
CBF VII, 21.01.74) 

 

Como podemos observar pelas indicações de Renato Almeida, o temário procurou 

cobrir todas as áreas de interesse dos folcloristas, com exceção do campo musical, com a 

intenção de atrair o maior número possível de participantes e novos interessados. 

O ano de 1975 marca o afastamento de Renato Almeida da CNFL. À frente da 

CDFB já estava Manuel Diegues Júnior, que passa o comando a Bráulio do Nascimento. Esse 
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ano marca também a inauguração da nova sede da Campanha, na Rua do Catete, no Rio de 

Janeiro, de onde não mais saiu.  

Se fizermos uma rápida contextualização, a partir das propostas de discussão 

do último Congresso de Folclore, tendo Renato Almeida à sua frente, e as ações da outra 

instituição de defesa da cultura brasileira (referimo-nos ao Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, o IPHAN), encontraremos uma situação de aproximação entre seus 

respectivos discursos. O IPHAN e a CNFL possuem trajetórias muito semelhantes, tendo sido 

implantadas com dez anos de diferença, na defesa e difusão da cultura brasileira. O Instituto 

do Patrimônio vinha dando notória preferência para a defesa do patrimônio edificado devido à 

urgência das circunstâncias, já que havia risco de desaparecimento eminente do referido 

patrimônio. Diante dessa escolha, os elementos da cultura popular, contemplados no projeto 

inicial de criação do órgão, de autoria de Mário de Andrade, não encontraram espaço na 

defesa por parte da instituição, tendo seu caso postergado para uma próxima etapa. Após a 

aposentadoria de Rodrigo Melo Franco de Andrade, fundador e diretor do Instituto por mais 

de trinta anos50, a instituição vinha passando por um processo de reformulação de suas 

diretrizes e adotando uma nova conceituação em relação ao que se entendia por patrimônio 

cultural. Entra em cena o Centro Nacional de Referências Culturais, criado na Universidade 

de Brasília, que vinha aplicando uma nova conceituação para os trabalhos de levantamento do 

patrimônio cultural brasileiro, levando em consideração particularmente as práticas e as 

formas de fazer de comunidades autóctones. Um de seus idealizadores, o designer Aloísio 

Magalhães, que em 1979 assumiu a direção do IPHAN, muda a conceituação de “patrimônio 

cultural”, adotada para os trabalhos de proteção e defesa do Instituto, para o de “bens 

culturais” – um conceito muito mais amplo e, nesse sentido, mais próximo da noção do que se 

tomava por “folclore” ou “manifestações da cultura popular”. Essa transformação de 

concepção redundaria numa transformação da prática do órgão, pois proporcionaria maior 

atuação do IPHAN em defesa dos chamados patrimônios imateriais.  

Nesta nova fase, o IPHAN passa a rever os elementos que conferem a 

“identidade” para uma região e seus habitantes. Para defini-la, é preciso compreender que a 

identidade não é dada não apenas pelas edificações históricas e monumentos, mas também 

pelas paisagens, pelos modos de fazer e de saber, pelas crenças, pelos hábitos e pelos 

costumes. Em síntese, são as “referências culturais” de um povo e de uma região.  

                                                 
50 O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, depois Instituto, foi criado em 1937, em pleno Estado 
Novo, com o intuito de proteger e difundir o patrimônio cultural brasileiro. Seu fundador, Rodrigo Melo Franco 
de Andrade, foi diretor do Instituto desde sua criação até 1967, vindo a falecer em 1969. 
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Referências culturais não se constituem, portanto, em objetos considerados 
em si mesmos, intrinsecamente valiosos, nem apreender referências significa 
apenas armazenar bens ou informações. Ao identificarem determinados 
elementos como particularmente significativos, os grupos sociais operam 
uma ressemantização desses elementos, relacionando-os a uma representação 
coletiva, a que cada membro do grupo de algum modo se identifica. 

O ato de apreender “referências culturais” pressupõe não apenas a captação 
de determinadas representações simbólicas como também a elaboração de 
relações entre elas, e a construção de sistemas que “falem” daquele contexto 
cultural, no sentido de representá-lo. (FONSECA, 2000, p. 87) 

 

As referências culturais se expressariam também com a percepção dos 

conceitos complementares de permanência e continuidade, que estão na essência dos estudos 

de Folclore. Para Aloísio Magalhães (1997) estas referências culturais, uma vez dinamizadas, 

poderiam oferecer uma valorosa contribuição para o crescimento econômico, sendo a 

alternativa mais apropriada às realidades das comunidades carentes, principalmente nas 

regiões mais afastadas do interior do país. Esta nova perspectiva trará implicações diretas 

sobre o folclorismo brasileiro, principalmente com a incorporação da Campanha de Defesa do 

Folclore Brasileiro no organograma do IPHAN, futuramente transformado em Instituto 

Nacional do Folclore e, depois, em Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. 

Na trajetória da CNFL, após o afastamento de seu mentor, Renato Almeida, o 

momento é de renovação. Na CNFL, assume o Conselheiro Manuel Diegues Júnior e a CDFB 

fica a cargo de Bráulio do Nascimento, que também era Conselheiro da CNFL. Entretanto, 

eles não conseguem evitar o processo de marginalização dos estudos folclóricos. Em nossa 

análise, alguns fatores foram determinantes para o movimento folclórico ter sido incorporado 

pela hegemonia das ações patrimonialistas, listamos algumas delas: 

• as incessantes dificuldades enfrentadas pela implantação de uma Ciência do Folclore e, 

conseqüentemente, a não formação de jovens folcloristas para renovação de quadros nas 

Comissões Regionais;  

• a relutância em aceitar a forte pressão de uma política desenvolvimentista e de uma 

economia de mercado sobre o artesanato, além do turismo cultural que se aproxima dos 

folguedos;  

• uma ideologia repressora peculiar ao momento antidemocrático, que mais que incentivar 

as manifestações culturais, primeiro tinha a necessidade de “rotulá-las” para entender seu 

funcionamento.  

Contraditoriamente, a situação do folclorismo em Goiás passa por seu melhor 

momento institucional, com realizações exitosas tanto em termos de publicações, o que era 
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muito relevante para a categoria localmente, quanto na aplicação de programas específicos de 

apoio e incentivo ao folclore. 

Por meio do Prêmio Nacional “Americano do Brasil”, criado pelo Conselho 

Estadual de Cultura, em 1973, para incentivar trabalhos sobre as manifestações culturais do 

Estado, o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão é premiado com seu Cavalhadas de 

Pirenópolis: Um estudo sobre representações de cristãos e mouros em Goiás, publicado em 

1974, pela Editora Oriente, de Goiânia. Esse cientista faz questão de identificar os modelos de 

escrita sobre o folclore que os interessados pelo tema vinham desenvolvendo no Brasil, mas 

em Goiás em especial. Na parte introdutória de seu trabalho, o autor aponta: 

 

Os trabalhos de folclore no Brasil parecem seguir em maioria a velha 
tradição inaugurada pelos cronistas estrangeiros que viajaram pelo interior 
de nosso país. Eles ficam geralmente nos limites de descrição de um 
folguedo folclórico. 

Podemos ser mais precisos, com isso estaremos também sendo mais justos. 
As descrições dos eventos folclóricos encontradas em livros e artigos como o 
material predominante de leitura a respeito de temas como o que se trata 
aqui, podem ser divididas em pelo menos duas classes. Existem descrições 
simples. Nada mais do que “notícias” a respeito de algum folguedo 
folclórico que foi visto ocorrendo em algum lugar. Existem descrições 
técnicas em que o folclorista tem o cuidado de acompanhar a “notícia” por 
indicações precisas, por exemplo: a respeito da coreografia, das vestimentas 
usadas, das músicas, etc. Mas descrever não é ainda fazer ciência, é, quando 
muito, criar condições para que ela seja começada.  

Em outro nível de investigação certamente mais relevante, são encontrados 
estudos sincrônicos ou diacrônicamente comparativos. [...] que usa 
criteriosamente das fontes históricas disponíveis, e consegue, ao final, chegar 
a algumas suposições de valor científico indiscutível. (MUZA/ Pasta 
Folclore-4/06.73)51

 

Mesmo não sendo de um folclorista, o estudo de Brandão sobre as Cavalhadas 

de Pirenópolis encerra um período de mais de trinta anos, tomando como marco inicial o 

Folklore Goiano, de José Aparecido Teixeira (1941). Nesse longo período, tal como 

acompanhamos, ocorre a ausência de uma produção de cunho científico sobre as 

manifestações folclóricas de Goiás, ainda que se possa considerar a importância desse período 

na medida em que se vincula à categoria de descrição técnica, tal como exposto por Brandão. 

Nesse sentido, para além do que representou a obra de Brandão para os estudos de folclore em 

Goiás, sua publicação coroa as atividades desenvolvidas pelo Museu Antropológico da UFG, 

instituição a qual Brandão era vinculado e lhe permitia realizar coletas, pesquisas e registros 

                                                 
51 Utilizamos o texto original apresentado pelo autor para concorrer ao Prêmio, constante no arquivo do MUZA, 
motivo pelo qual a referência consta nas Fontes que pesquisamos e não na Bibliografia. 
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nas áreas etnográficas e iconográficas sobre as manifestações culturais e folclóricas do 

Estado. 

Também pela UFG, na Faculdade de Letras, alguns cursos sobre Folclore eram 

ministrados pelos professores Basileu Toledo de França, com o curso de Literatura Oral, e 

Ático Vilas Boas da Mota, sobre Folclore Goiano. No ano de 1974, o Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás promoveu o I Curso de Cultura Goiana, no qual os dois professores, que 

também eram membros do Instituto, aplicaram as mesmas disciplinas, além do professor 

Alcide Ramos Jubé, membro fundador da CGF, com o curso de Poesia em Goiás. Nos anos 

de 1976 e 1977, ocorreram o segundo e o terceiro Cursos de Cultura Goiana do IHGG, que 

proporcionou maior destaque para as pesquisas antropológicas e etnográficas do corpo 

docente do Museu Antropológico da UFG. Com exceção para a disciplina de Folclore do 

Nordeste Goiano, ministrada por Ático Vilas Boas da Mota, no Curso de 1977 (NATAL E 

SILVA, 1992, p. 199 e 200). 

Havia no início dos anos de 1970, um forte movimento em defesa da contenção 

do êxodo rural e do inchaço dos grandes centros urbanos. Uma das medidas mais comuns, 

tomada pelo Governo Federal e, em larga escala, aplicada nos Estados, foi a valorização da 

mão-de-obra artesanal e o incremento da indústria e do comércio dos produtos manufaturados, 

como forma de geração de renda para as famílias e comunidades de baixa renda, o que 

garantia a permanência desses grupos nas suas localidades. 

No âmbito federal, a Secretaria de Serviços Sociais, a Superintendência de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Ministério do Trabalho, lançam, em novembro de 

1975, o Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato e o Programa de Formação de 

Mão-de-obra Artesanal, “através do qual utiliza Técnicas de Treinamento para formar e 

aperfeiçoar artesãos” (SEC, 1977)52. Em Goiás, como meio de gerar um mercado consumidor 

e incentivar a absorção do artesanato local, coube à Empresa de Turismo do Estado 

(GOIASTUR) a aplicação de um Sistema de Fomento e Comercialização do Artesanato, que 

correspondia à criação e à administração da Feira de Arte e Artesanato e das Casas do 

Artesanato. A Feira, que ocorria todos os domingos na Praça Cívica, em Goiânia, ficou 

conhecida como “Feira Hippie”. As Casas de Artesanato, primeiramente implantadas em 

Goiânia, tiveram matrizes em Anápolis, Goiás e Brasília, depois em Caldas Novas, São Paulo 

e Rio de Janeiro (SEC, 1977). 

                                                 
52 Grifo já presente no texto da documentação. 
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A obra do pensador argentino Néstor García Canclini, acerca das implicações 

do avanço de uma economia de mercado global sobre as culturas populares, é muito adequada 

para entendermos melhor a situação de troca de valores que ocorre, sobretudo nos países 

latinos em vias de desenvolvimento econômico. Os mecanismos de ampliação do consumo 

levam a mudanças constantes de padrões de moda, estilo, cores, comportamento, colocando a 

produção artesanal na mira de expansão capitalista. Se, de um lado, o panorama é esse, do 

outro lado, cabe a pergunta antiga: como se defender da “descontextualização” dessa prática 

cultural e, ao mesmo tempo, conceder-lhe o dinamismo próprio? A pergunta é ainda atual, 

afinal, “proteger a tradição e a identidade” não pode significar a desconsideração do tempo 

histórico e dos agentes sociais diversos.   

O capitalismo engendra os seus próprios mecanismos para a produção social da 

diferença, mas também utiliza elementos alheios. As peças de artesanato podem colaborar 

nesta revitalização do consumo, já que introduzem na produção em série industrial e urbana – 

com custo baixíssimo – desenhos originais, certa variedade de imperfeição, o que, por sua 

vez, permite que se possa diferenciá-las individualmente e estabelecer relações simbólicas 

com modos de vida mais simples, com uma natureza nostálgica ou com os índios artesãos que 

representam esta proximidade perdida.  (CANCLINI, 1981, p. 65). 

Goiás, a partir de fins da década de 1960 e na seguinte, transformou-se em uma 

sociedade movida por uma “política desenvolvimentista”, posto que se deparou com a grande 

aceleração do crescimento urbano e com a chegada de produtos industrializados, mais 

modernos e baratos. Essa profunda mudança acarretou a substituição à produção caseira, 

rústica, vinculada à vida no interior, estabelecendo, ao mesmo tempo, um discurso em torno 

da valorização do exótico, do tradicional. No caso particular da sociedade goiana, soma-se a 

essa convenção da ideologia capitalista a forte necessidade de afirmação de uma identidade 

local. Essa necessidade vai favorecer a aceitação da condição imposta ao artesanato, assim 

como a nova concepção de turismo cultural, que se traduzirá em meio válido para o 

desenvolvimento sócio-econômico. 

A questão da valorização local do artesanato folclórico e do turismo regional 

como elementos de afirmação de uma identidade para o povo goiano será mais aprofundada 

no próximo capítulo deste trabalho. O que devemos ressaltar agora é a forma como é aplicada 

a política de valorização da mão-de-obra artesanal, considerando-se a participação efetiva dos 

folcloristas goianos como apoiadores desta iniciativa. Na aplicação dos Programas 

governamentais foram determinados os seguintes objetivos e metas: 
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OBJETIVOS: 

1- Desenvolver o artesão e o artesanato, através de condições básicas, as 
quais possibilitarão sua integração na política desenvolvimentista do 
Governo; 

2- Desenvolver uma pesquisa objetivando constatar a situação do artesão 
e/ou artesanato, tendo em vista futuros programas; 

3- Através de convênio a Secretaria de Serviços Sociais com os Órgãos 
Ministeriais (SUDECO, Secretaria de Mão-de-Obra do Ministério do 
Trabalho), executa o projeto, através de cursos que enfatizam a transmissão 
de técnicas e formas de trabalho artesanal, preservando as características 
peculiares a cada realidade regional. 

METAS: 

1- Realização de 43 cursos, visando a orientação de técnicas 
específicas, a partir de cada realidade; 

2- Organização de feiras e exposições dos trabalhos, tendo em vista o 
escoamento da produção; 

3- Formação de cooperativas, objetivando despertar e formar o espírito 
comunitário; 

4- Cadastramento de tipo de artesanato em 32 municípios goianos. 
(SEC, 1977 e 1978) 

 

Não queremos aqui fazer uma análise dos méritos deste projeto e sua real 

eficiência em atender às comunidades atingidas na geração de renda e emprego nas próprias 

comunidades, nem mesmo questionar a durabilidade e a abrangência de tais medidas, uma vez 

que vimos o caráter temporário da aceitação da arte e do artesanato popular nas sociedades 

capitalistas em desenvolvimento. Apenas nos interessa pontuar questões que parecem 

contraditórias com a atuação do movimento folclórico, pelo mínimo de aproximação que 

tenha atingido em Goiás com o campo científico ou mesmo com as políticas culturais 

empreendidas em defesa do folclore. Quando se fala na realização de “cursos onde se 

transmitem técnicas e formas de trabalho artesanal” a impressão é de que o programa 

desconsidera as formas de fazer, as técnicas transmitidas oralmente ou apreendidas pelas 

práticas cotidianas, um conhecimento tradicional, para o emprego de técnicas mais rentáveis e 

eficientes de produção. Ainda mais: quando “o artesão é incentivado a desenvolver sua 

criatividade conforme a filosofia do Programa Nacional” (SEC, 1977), a situação que se 

confirma vincula-se à tentativa de homogeneização da produção artesanal para atender a uma 

demanda de consumo apenas. Essa situação explicita a negligência dos folcloristas, 

especialmente daqueles que não se vinculavam a uma linha científica do Folclore, mais 

preocupada com a difusão da cultura material dos grupos folclóricos, estendendo esta difusão 

às manifestações religiosas, às festas populares, aos folguedos, à culinária típica, etc. 
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A principal ausência nos trabalhos de folclore é não questionar sobre o que 
ocorre com as culturas populares quando a sociedade se massifica. O folclore, 
que surgiu na Europa e na América como reação frente à cegueira aristocrática 
para com o popular e como réplica à primeira industrialização da cultura, é 
quase sempre uma tentativa melancólica de subtrair o popular à reorganização 
massiva, fixá-lo nas formas artesanais de produção e comunicação, custodiá-lo 
como reserva imaginária de discursos políticos nacionalistas. (CANCLINI, 
2003, p. 213) 

 

Como já havíamos comentado, a CGF sempre manteve um direcionamento um 

pouco próprio em relação ao empreendido pela CNFL e a CDFB. Essa condução regional, 

considerando-se os limites da atuação da CGF, a manteve à parte das discussões em torno da 

cientificidade do Folclore e, portanto, evitou o desgaste por que passou o movimento 

folclórico no âmbito nacional. Assim, com a credibilidade inabalada, o folclorismo em Goiás 

atinge o seu ápice com a visibilidade advinda dos programas de incentivo à produção e ao 

consumo do artesanato, materializadas nas Semanas de Folclore e Artesanato, promovidas em 

conjunto com a GOIASTUR e a Secretaria de Educação e Cultura por meio do seu Serviço de 

Proteção ao Folclore. Nos anos de 1977 e 1978, e também nos seguintes, ocorreram inúmeras 

promoções de atividades folclóricas para as comemorações do Dia do Folclore, com shows de 

grupos folclóricos de vários Estados, exposições, lançamento de livros, realização de novas 

pesquisas e levantamentos, que ocorrem não apenas em Goiânia, mas em várias outras cidades 

do Estado.   

            
Imagem 4: Regina Lacerda (à direita) em exposição de artesanato. 1976. Autor desconhecido. Acervo MIS-GO. 
Mesmo antes de implantadas as Semanas de Folclore e Artesanato era grande o interesse do consumidor goiano 
por peças de cerâmica e outros objetos, tidos como produtos da expressividade da cultura tradicional.  
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A CDFB começa a editar, em 1977, com o apoio do Departamento de Assuntos 

Culturais e da Fundação Nacional de Arte, todos vinculados ao Ministério da Educação e 

Cultura, a série Folclore Brasileiro, onde cada volume trazia uma representação do folclore de 

um Estado da Federação, contendo um esboço histórico-geográfico da ocorrência do folclore, 

das manifestações culturais mais características, da literatura oral, das artes e artesanatos, e de 

outras formas de expressão do folclore naquele Estado. A responsabilidade de coleta do 

material que compôs o volume sobre Goiás ficou a cargo de Regina Lacerda, contando apenas 

com a colaboração de Nelly Alves de Almeida, membro da CGF. O conjunto do texto que 

seria apresentado ficou assim distribuído: 1- Introdução histórico-geográfica; 2- Componentes 

culturais do folclore; 3- Linguagem popular; 4- Literatura oral; 5- Danças folclóricas; 6- 

Folguedos folclóricos; 7- Cultos populares; 8- Arte e artesanato folclórico; 9- Culinária; 10- 

Outras manifestações; 11- Calendário de festas tradicionais; 12- Músicas folclóricas 

(partituras que não constam no sumário); 13- Bibliografia; 14- Ilustrações (LACERDA, 

1977). Regina Lacerda, em carta a Bráulio do Nascimento, Presidente da CDFB, demonstra 

insatisfação com os resultados – “Espero que com este material o Caderno esteja em 

condições de sair (bom ou ruim)” (CNFCP/RL-BN/16.11.77, p. 01) – o que é confirmado na 

mesma correspondência, em tom de despedida: 

 

Bráulio, meu amigo, a Comissão para mim já perdeu sua razão de ser. Creio 
que deverei me afastar da Presidência da Comissão Goiana, já que o Folclore 
conta hoje com estruturas estatais: Campanha e Serviços estaduais, com 
recursos e apoio logístico, restando às Comissões um papel de “Confraria”, 
subexistindo (sic) com auxílios e ajudas ocasionais e arbitradas por quem 
pode socorrê-las. 

Não há mágoas, mas sim a verificação de uma realidade que não podemos 
ignorar. (CNFCP/RL-BN/16.11.77, p. 02) 

 

O lamento de Regina Lacerda é justificável no sentido de que não lhe parecia 

mais necessária a duplicidade de direcionamento que vinha sendo experimentado pela CDFB 

em alinhamento com os encaminhamentos propostos pela CNFL53. Em última instância, as 

linhas conceituais, os programas e até mesmo os nomes envolvidos nas duas instituições se 

confundiam. No que diz respeito ao papel desempenhado pelo Serviço estadual, é preciso 

alguma ponderação. No que nos cabe analisar, pela manifestação da Sub-Secretária da CGF 

com relação à atuação das instituições públicas de defesa do Folclore em Goiás, o Serviço de 
                                                 
53 Apenas para ficar entre os dirigentes com maior contato com as ações em Goiás, Manuel Diegues Júnior era o 
Secretário Geral da CNFL e Diretor-Geral do Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e 
Cultura, que respondia diretamente pelas ações desenvolvidas pela CDFB, sob o comando do seu companheiro 
no Conselho da CNFL, Bráulio do Nascimento. 
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Proteção ao Folclore, antigo Instituto Goiano do Folclore, passaremos a transcrever o relatório 

das atividades da gestão de Pedro Inácio Amor, para o biênio 1976/77: 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

PROGRAMA DE REALIZAÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 
FOLCLORE DE GOIÁS 

 

O Serviço de Proteção ao Folclore começou a existir com a Superintendência 
de Assuntos Culturais, substituindo o Instituto Goiano de Folclore do extinto 
Departamento Estadual de Cultura. 

Uma de nossas primeiras preocupações, é que até hoje não pudemos iniciar 
nosso trabalho de pesquisa do folclore goiano. Mas, paulatinamente, temos 
realizado alguns trabalhos no sentido. [...] 

O que temos feito nesse ano: 

Um trabalho de documentação, preservação e orientação nas Festas do 
Divino em Pirenópolis e São Francisco de Goiás; 

No mês de julho, Curso de Especialização em Pesquisas Folclóricas, 
realizado em Recife sob promoção da CDFB e Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais daquela cidade; 

Coleta de dados sobre a Romaria do Muquém; 

No dia 23 de agosto, montamos em Anápolis, por ocasião da Jornada 
Cultural promovida pelo SESC daquela cidade, uma mostragem (sic) de 
peças e fotografia do Folclore Goiano; 

Montagem do Calendário Folclórico Goiano, para 1977, que deve ser 
publicado no início daquele ano; 

Nas Semanas de Cultura em Goianésia e Quirinópolis, realização da 
Superintendência de Assuntos Culturais, seremos responsáveis pela 
promoção de palestras, feira de artesanato e demonstração de folclore 
daquelas regiões; 

Ainda este ano, faremos em Catalão, por ocasião das Festas em Louvor a 
Nossa Senhora do Rosário, o mesmo trabalho realizado em Pirenópolis e São 
Francisco de Goiás; 

Outra programação nossa é um ciclo de exposições coletivas de artistas 
populares primitivos, de cidades como Goiás, Catalão, Pirenópolis, e outras 
que possam ter esse tipo de arte, considerada folclórica. (MUZA/Pasta 
Pesquisa Folclore-7/30.08.76) 

 

Há ainda de se considerar que o Instituto Goiano do Folclore e seu sucessor, o 

Serviço de Proteção ao Folclore, vinha editando, desde 1971, a revista A Folclórica, “uma 

publicação mais elaborada, revelando as tentativas de se implementar estudos e pesquisas no 

campo do folclore com embasamentos teóricos e empíricos” (SILVA, 2005, p. 6). A 

Folclórica contava com irrestrito apoio e colaboração dos membros da CGF, inclusive de 

Regina Lacerda.  

A programação do Serviço estava de acordo com as ações demandadas pela 

CGF, que pouco pode executar pela falta de apoio ou pela falta de interesse dos poderes 
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públicos. Contudo, o Serviço de Proteção, como repartição pública da área cultural, continuou 

sofrendo com a falta de uma política pública específica para o setor, com a falta de pessoal 

qualificado para pesquisas e para atendimento, com a falta de recursos próprios para dar 

continuidade nos trabalhos de levantamento e divulgação do folclore (MUZA/Pasta Pesquisa 

Folclore-2/03.78). Portanto, a argumentação de que os trabalhos em defesa do folclore goiano 

estavam bem atendidos quanto à estrutura, recursos e apoio logístico, usado por Regina 

Lacerda para se afastar da CGF, não se sustenta.  

De fato a Sub-Secretária se manteria à frente da CGF por mais alguns anos, 

porém, podemos afirmar que, mesmo com sua permanência, a Comissão Goiana de Folclore 

não deteria mais a hegemonia nas decisões sobre as ações em favor do folclore em Goiás. Em 

fins de 1977, a CGF consegue finalmente editar o seu primeiro Boletim54, com apoio da 

Campanha em Defesa do Folclore Brasileiro, marcando o trigésimo aniversário desta 

associação estadual de folcloristas. 

A primeira publicação da CGF vem cumprir o papel de delimitar as bases 

históricas que justificavam sua existência construindo um passado e um marco fundador para 

o folclorismo em Goiás. Em dois momentos se dá esta construção. Primeiro pela transcrição 

do artigo Folk-lore do Brasil Central, de Henrique Silva, em sua revista A Informação 

Goyana55. Nesse artigo, o jornalista goiano retoma a importância das lendas “sertanistas” e da 

riqueza da literatura folclórica oriunda dos interiores do país. O segundo momento de 

construção advém com a Contribuição ao Histórico da Comissão Goiana de Folclore, do 

folclorista Ático Vilas Boas da Mota. Nesse texto, Vilas Boas reafirma a filiação do 

folclorismo goiano à linha literária e estipula três etapas distintas de atuação da CGF: “(a) a 

que corresponde à gestão do Cônego J. Trindade da Fonseca e Silva; b) a que corresponde à 

gestão da professora Regina Lacerda; c) a fase de sua recente reestruturação” (CGF, 1977, p. 

16). Na construção de um artigo que se tornaria referência sobre os trabalhos passados da 

CGF, Mota comete duas omissões significativas sobre a história do folclorismo em Goiás: a 

primeira, quando não faz qualquer referência os pioneirismo do levantamento folclórico 

realizado por José Aparecido Teixeira, em sua já citada obra O Folklore Goiano, de 1941. A 

segunda quando omite o papel de Colemar Natal e Silva na criação da CGF, corroborando 

                                                 
54 Um atraso considerável em relação a outras Comissões Estaduais como a do Espírito Santo, da Bahia, de Santa 
Catarina, do Ceará e outras, que emitiam regularmente seus Boletins de pesquisas e estudos folclóricos desde 
suas implantações, na década de 1940. 
55 A Informação Goyana circulou no Rio de Janeiro de 1917 a 1935, como meio de acolher os escritos dos 
goianos que se encontravam na capital para estudos ou por ocupação política ou empresarial. 
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com o “apagamento” desta passagem na biografia do primeiro Reitor da UFG, um dos nomes 

mais importantes nos meios acadêmicos, político, jurídico e cultural do Estado de Goiás. 

Em seu todo, o Boletim vem fechar um ciclo das atividades da CGF e também 

apresentar os seus continuadores. O conjunto dos textos colhidos não esconde o caráter de 

urgência de que se revestiu seu lançamento. Dos artigos apresentados, são inéditos apenas o 

histórico do professor Ático Vilas Boas, algumas anotações sobre a coleta de lendas e 

histórias populares do norte do Estado, realizadas por Amália Hermano Teixeira, e um estudo 

sobre a dança e a música executada nas apresentações do Tapuio56, de Maria Augusta Callado 

de Saloma Rodrigues. O restante do Boletim é composto por anotações sobre o folclore 

goiano feitas por Bernardo Élis, considerações de Bariani Ortêncio sobre A Cozinha Goiana 

em textos folclóricos ou encontrados de forma esparsa na literatura, e um artigo sobre meios 

de comunicação folclórica já apresentado por Regina Lacerda em outros Congressos.  

Um segundo Boletim ainda é editado pela CGF em 1980, novamente com 

trabalhos nos moldes de esparsos comentários sobre a ocorrência folclórica. Destaque para 

uma nova colaboração aos Estudos do Folclore Goiano – Balanço - 1978, acréscimo do 

histórico da CGF elaborado por Ático Vilas Boas. Nesse texto, o autor retoma alguns pontos 

omitidos, como o reconhecimento à obra de José A. Teixeira, mas reforça outros já apontados, 

como a atividade dos escritores ligados ao movimento literário do regionalista como 

iniciadores do folclorismo em Goiás. Contudo, ainda omite presidência de Colemar Natal e 

Silva na criação da CGF.  

A lista dos membros inscritos na Comissão Goiana de Folclore é exposta da 

seguinte forma em 1977 (e se mantém a mesma no Boletim de 1980): 

 

Presidente: Regina Lacerda 

Membros: Amália Hermano Teixeira, Ático Vilas Boas da Mota, Basileu 
Toledo de França, Bernardino Costa, Bernardo Élis, Braz de Pina, Colemar 
Natal e Silva, Elder Camargo Passos, Emílio Vieira, Maria Augusta Callado 
de S. Rodrigues, Nelly Alves de Almeida, Regina Lacerda, W. Bariani 
Ortêncio (CGF, 1977 e 1980). 

 

Em várias ocasiões, Regina Lacerda e o grupo de letrados entusiastas do 

folclore que a ela se juntou na CGF foram consultados, e até mesmo elaboraram pareceres 

                                                 
56 A dança do Tapuio é uma manifestação de origem indígena encontrada ao norte de Goiás. Apesar da pesquisa 
de Maria Augusta Caiado se referir ao levantamento e às entrevistas realizadas no início dos anos de 1970, não 
encontramos referências de tal pesquisa ter sido publicada antes do Boletim. 
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sobre ações sistemáticas de incentivo às manifestações folclóricas e culturais no Estado57. 

Mas já não possuíam o peso político para propor medidas efetivas neste sentido, uma vez que, 

além do Serviço de Proteção ao Folclore, em Goiás já funcionava o Conselho Estadual de 

Cultura, que deliberava sobre as ações para o setor58. Tanto Regina Lacerda como seu 

sucessor à frente da CGF, Waldomiro Bariani Ortêncio, já pertenciam ao Conselho de Cultura 

do Estado. A experiência da CGF mostra o quanto o tradicionalismo teve relevância nas 

deliberações do setor cultural. A escolha de Colemar Natal e Silva para impulsionar a 

Comissão Regional de Folclore, a preferência pelo Secretário de Educação, o Cônego José 

Trindade para substituí-lo, mesmo sendo Regina Lacerda quem de fato sempre esteve à frente 

da CGF, e o quanto se postergou para a sua efetiva nomeação, comprova a nossa afirmação. 

Em sua carta de despedida da CGF, Regina Lacerda manifesta sua discordância quanto à 

dualidade de organismos com uma mesma função, aparentemente ela optou por atuar dentro 

do Conselho de Cultura a continuar a responder por uma organização fantasma. 

Procuramos, até agora, expor a trajetória da CGF, aliada às ações da CNFL, da 

CDFB e das políticas nacionais em defesa do folclore. As posições tomadas pelos folcloristas 

goianos demonstraram seu grau de filiação ao projeto de construção de uma identidade 

regional voltada para o tradicionalismo. Neste sentido, o folclore é o substrato de um passado 

a ser rememorado como manutenção da hegemonia cultural de um grupo de intelectuais 

alinhados com política voltada para o desenvolvimento econômico. A seguir veremos como se 

dá afirmação desta identidade regional por meio da dicotomia entre a manutenção de um 

saber tradicional, perpetrado pelos “intelectuais regionais”, e o incremento do turismo cultural 

como o novo meio de “manutenção” das manifestações folclóricas em Goiás. 

                                                 
57 Como, por exemplo, o “Projeto Anhanguera”, realizado pela Legião Brasileira de Assistência de Goiás, em 
1979, de capacitação de mão-de-obra para artesanato, em diferentes regiões do Estado, sob a coordenação de 
Regina Lacerda. 
58 O Conselho é criado por meio da Lei Estadual nº 6.750, de 10 de novembro de 1967.  
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CAPÍTULO III 

 

Entre a História e a Tradição: o papel da Comissão Goiana de Folclore na criação de 

uma identidade regional. 

 

Dedicamos uma longa parte de nossas vidas a tentar 
compreender, através do que você cria e faz, quem você 
é. Sim, isto mesmo: quem você é, uno e múltiplo, um e 
tantos. Quem vocês são e como vocês vivem. Como 
vivem e como traduzem o mistério e o dilema de suas 
vidas de povo, entre gestos, palavras, símbolos, poemas, 
mitos, preces e idéias. 

(Carta ao Povo Brasileiro, de Carlos Rodrigues 
Brandão, 2004) 

 

Na palestra de abertura do XI Congresso Brasileiro de Folclore, realizado em 

Goiânia, de 19 a 22 de outubro de 2004, Carlos Rodrigues Brandão apresenta, no formato de 

uma Carta ao Povo Brasileiro, as razões pelas quais um considerável ramo da 

intelectualidade brasileira (sociólogos, antropólogos, historiadores, etnólogos, e, sobretudo, os 

que se intitulavam, folcloristas), identificados pelas mais variadas linhas de pensamento, das 

épocas mais remotas da produção do pensamento sócio-cultural, formularam perguntas sobre 

as peculiaridades das manifestações culturais do povo brasileiro e de que forma tais perguntas 

foram aplicadas no entendimento da formação social brasileira (BRANDÃO, 2004). Dentre 

os nomes e as pesquisas citadas, Brandão ressalta a importância dos “homens do lugar”, como 

um agrupamento de grande valor para os estudos sobre o folclore: 

 

[...] devemos ser justos em reconhecer talvez as pessoas mais persistentes na 
descrição de momentos de nossos folclores. E, no entanto, pessoas de antes e 
de agora tão esquecidas como as do próprio povo. Qual a cidade brasileira, 
de menos pequena a muito grande, que não teve no passado e não segue 
possuindo até hoje uma, duas ou algumas mulheres e homens “do lugar” 
empenhados por vocação no estudo da pequena história e dos “costumes 
tradicionais” da cidade onde vivem? 

À falta de um nome mais apropriado gostaria de chamá-los aqui – e com a 
melhor das intenções – de “sábios do lugar”. Conheci alguns pessoalmente e 
em minhas pesquisas sempre gostei de colocar sobre a mesa seus livros ao 
lado dos de pesquisadores e cientistas nacionalmente conhecidos. 
Professores de escola, donos de pequeno jornal local, advogados e juízes de 
paz, homens e mulheres que deixaram por escrito o cuidadoso registro 
amador da história da cidade e das várias estórias de seus autores. E, em 
meio a datas e fatos narrados, aqui e ali eis alguns capítulos dedicados à 
“Festa da Padroeira”, aos “costumes e tradições populares” ou mesmo a 
alguns “tipos pitorescos”. (BRANDÃO, 2004, p. 27) 
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Esta passagem serve muito bem para a retomada de algumas considerações 

fundamentais desse trabalho. Em primeiro lugar, a referida citação ilustra o momento atual em 

que se encontram os estudos folclóricos, superados os entraves de conceituação sobre a 

cientificidade ou não do Folclore como disciplina acadêmica. Mais do que delimitar esta ou 

aquela metodologia de trabalho, de pesquisa ou de abordagem, o Folclore se faz pela 

interdisciplinaridade com as ciências sociais, e não de outra forma. O advento da História 

Cultural trouxe às mesas de trabalho do pesquisador um material rico em informações na 

forma de relatos pessoais sobre as festas e folguedos, livros de memórias, depoimentos de 

pioneiros, etc, que ampliam as possibilidades de verificação de dados e concedem uma boa 

percepção das continuidades e reminiscências da cultura popular e do folclore. Em segundo 

lugar, a fala de Brandão demonstra o decisivo papel dos intelectuais regionais, vistos até certo 

ponto como os “sábios do lugar”, na produção de um conhecimento local sobre as formas 

culturais e as suas reminiscências. Do anterior retira-se o importante exercício dos “sábios do 

lugar”: eles constroem, de maneira ativa e integrada, uma percepção de sua própria sociedade, 

propondo assim uma identidade local. E, como vimos, esta é uma característica muito 

marcante da produção folclórica goiana, que se utilizou, sobremaneira, dos recursos da 

memória e da literatura para a expressão de um campo de saber sobre o popular.  

Ao longo de sua trajetória, a Comissão Goiana de Folclore demonstrou 

mudanças na percepção de suas próprias manifestações folclóricas. Essas mudanças parecem 

estar de acordo com as necessidades cíclicas de afirmação da (s) identidade (s) local (is). O 

combate estabelecido nesse campo evidencia-se, também, no desejo de controlar e 

hierarquizar as manifestações culturais. Assim, a cultura do outro, a cultura do povo, não pode 

e não deve representar a “cultura regional ou nacional”. De um lado, o tratamento secundário 

destinado aos estudos folclóricos revela esse desejo que, em sua maior extensão, busca 

incorporar a “cultura do povo”, transformando-a em “popular” por intermédio de políticas 

públicas de controle. De outro lado, na própria ação operada pelos folcloristas, ocorre a 

identificação da cultura do outro, o “folclore”. Nesse último caso, cria-se o sistema de 

oposição, estabelecendo a cisão entre as manifestações populares, o “diferente”, e o “erudito”, 

manifestações da “verdadeira cultura”. Nessa escala, o diferente devia ser identificado, 

registrado, estudado e difundido como tal, para que pudesse ser dissolvido pela cultura de 

massas, ou popularesca; operação realizada sempre em oposição ao que é erudito e, portanto, 

oriundo de uma categoria superior, que, no caso brasileiro, está relacionado ao moderno, ao 

urbano, ao progresso.   
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Colocadas essas questões, observemos quais as percepções sobre o Folclore 

goiano que a CGF expõe na correspondência que manteve com a Comissão Nacional, quando 

cuidava de estabelecer suas ações em prol da defesa e identificação das manifestações 

folclóricas de Goiás. Ao acompanhar a correspondência, ligeira e hermética, sobressai a 

indiferença. A CGF demorou a ser implantada, foi apenas a décima sexta a ser criada, com 

mais de um ano de atraso em relação à criação da CNFL (19 de dezembro de 1947). Ainda 

assim, parece ter sido implantada apenas pela iniciativa de Alceu Maynard Araújo, da CNFL, 

e pelo interesse particular de Renato Almeida, que, além de Diretor da Comissão Nacional, 

era estudioso da música folclórica e, por esse motivo, esteve em Goiânia acompanhando as 

apresentações do Batismo Cultural da nova capital, em 1942. O encarregado de presidir a 

CGF, Colemar Natal e Silva, que permaneceu no posto por três anos e meio (de dezembro de 

1948 a maio de 1952), apesar de todo o apoio e reconhecimento à causa folclorista, não 

considerou a sua participação no movimento folclórico goiano, omitindo qualquer relação 

nesse campo em suas memórias e no apanhado de suas ações em prol da cultura goiana59 

(NATAL E SILVA, 1992).  

Passada a fase de implantação da CGF, encontramos uma visão de 

enquadramento do Folclore goiano ao plano nacional apontado pela CNFL. Aparentemente, 

esta postura se deveu ao empenho da folclorista Regina Lacerda. As medidas para melhorar as 

condições de infra-estrutura e de pessoal, tomadas pelo novo Sub-Secretário, o Cônego José 

Trindade (no cargo de junho de 1952 a julho de 1954), também Secretário Estadual de 

Educação, foram apenas paliativas, mas apontaram para uma preocupação em dar destaque às 

manifestações folclóricas goianas. Ainda nesse sentido, é importante a assídua participação de 

Regina Lacerda nos congressos folclóricos e o desenvolvimento das suas pesquisas sobre o 

folclore goiano, destacando-se a atenção da pesquisadora à cidade de Goiás. As peças de 

artesanato, entendidas como manifestações de folclore material, encaminhadas por ela para 

compor o estande de Goiás, no Congresso Internacional de Folclore (São Paulo, 1954), são 

umas representações do que a CGF identificou como digno de afirmação de uma cultura 

própria – o povo goiano tinha um Folclore e este estava ali representado. Em sua apresentação 

ao Congresso Internacional, a folclorista goiana demonstra afinidade com o tema da 

dualidade popular x erudito: 

 

                                                 
59 Não faremos neste capítulo maiores considerações sobre os prováveis motivos que levaram Colemar Natal e 
Silva a tal omissão, apenas nos baseamos na sua atuação frente à CGF e suas informações biobibliográficas.  
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O homem de gabinete sabe que os fatos sociais se sucedem, mas não 
conhece a maneira como eles repercutem na alma das gentes incultas. Não 
sabe como o povo os recebe e os interpreta. 

A camada alta da sociedade conhece e anota a existência dos grandes 
artistas, daqueles que cursaram academias, que excursionaram pelo exterior, 
daqueles que se fizeram notar em exposições, etc, mas desconhece por 
completo a obra de artesanato, a criação simples e despretensiosa, por isso 
que também bem brasileira, a do pequeno artista que cozinha peças de 
cerâmica com o calor do entusiasmo, daquele mesmo entusiasmo que 
impulsiona o cinzel dos grandes escultores. (CNFCP/RL/14-21.02.54) 

 

Na defesa da manifestação folclórica executada pelas paneleiras de barro e das 

ceramistas das cidades de Jaraguá e de Goiás, a CGF adiantava-se, em pelo menos trinta anos, 

a um processo de reconhecimento dos “tipos de fazer”, que somente ganharia espaço na 

política patrimonialista com a concepção de “bens culturais”. Do mesmo modo, a CGF 

adiantava-se, em quase cinqüenta anos, à implantação do “registro” dos bens de natureza 

imaterial (Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000). Porém, esta percepção não foi 

acompanhada de um efetivo trabalho de levantamento científico, bastando para a CGF o 

aproveitamento do folclore na literatura e na sala de aula. 

Em várias outras passagens da correspondência, é possível apreender o 

conceito que tinham os folcloristas goianos sobre as manifestações culturais que vinham 

identificando. Registra-se uma percepção do hibridismo das manifestações folclóricas de 

Goiás, principalmente em relação aos folclores litorâneos e do sul, refletida na conclusão de 

que, em Goiás, se reproduziu, se adaptou e se mantiveram vivas as influências advindas dos 

exploradores do ouro e seus escravos, dos paulistas e do contato de catequese destes com os 

índios. “Ao lado das comemorações religiosas se desenvolviam práticas lúdicas” 

(LACERDA, 1977, p.9). Assim, o folclore goiano se viu formado pela intersecção cultural 

das “três raças tristes” (CNFCP/CNS-RA/25.05.49), sendo representado pela CGF nas suas 

manifestações mais “criativas”, os folguedos, mas não sem uma certa dose de impostação da 

cultura branca: 

Para as festas do Divino Espírito Santo os patrões trouxeram a Cavalhada (e 
representações teatrais). Nas festas do Rosário, o negro relembrava as lutas 
das suas tribos, com a dança do Congo e Moçambique. Na lúdica do índio, 
apresentada nos festejos, restaram a “catira” e a “dança do tapuio”, 
naturalmente sincretizadas por elementos estranhos à sua cultura, e sob a 
complacência dos padres que viam nisso formas de atraí-los à civilização e 
ao cristianismo. (LACERDA, 1977, p. 10) (grifo nosso) 

 

Já em 1967, vivendo uma nova perspectiva para os trabalhos em defesa do 

folclore goiano com a criação do Instituto Goiano do Folclore, nota-se uma necessidade de 

atrelar novos elementos às manifestações culturais do povo, pela aplicação do método 
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histórico. Regina Lacerda elabora, para publicação na Revista Brasileira de Folclore, um 

artigo em que reconhece nos ex-votos da Catedral de Trindade, interior de Goiás, a ocorrência 

de pinturas representando acidentes, quadrinhos mandados fazer pelos sobreviventes em 

agradecimento à intervenção da Santíssima Trindade ou outros santos, são as tábuas votivas – 

similares as que aparecem em templos de Portugal e em outros do litoral brasileiro 

(LACERDA, 1968). Então, era preciso mais do que as festas trazidas pelos “patrões” para o 

fortalecimento da cultura popular goiana como base de uma identidade cultural. Desta tarefa 

incumbem-se os escritores e intelectuais vinculados à Academia Goiana de Letras e ao 

Instituto Histórico e Geográfico, “resgatando” da história os elementos formadores desta 

identidade. Este resgate era procedido na produção literária, com base nos primeiros relatos 

sobre as manifestações culturais do povo goiano, deixados nos escritos dos escritores do 

século XIX e início do XX, como Couto de Magalhães, e os já citados, Crispiniano Tavares, 

Hugo de Carvalho Ramos e Americano do Brasil.  

Apesar das tentativas anteriores, apenas com o incremento do turismo cultural 

é que a CGF iria buscar, em parceria com outras instituições, uma real valorização das 

especificidades do folclore goiano, em atendimento a uma nova demanda. Os festejos e o 

artesanato seriam redimensionados e agregariam valores, como o reconhecimento 

institucional do legado histórico e patrimonial, o que reflete uma nova fase de afirmação de 

um grupo cultural dominante e de sua construção identitária. 

Assim, temos que o movimento folclórico em Goiás, no recorte temporal que 

selecionamos de trinta anos de sua existência (1948 – 1978), foi construído em duas frentes 

bem distintas na proposição de uma identidade cultural autêntica para o povo goiano. 

Buscando a afirmação tanto dos elementos que cimentassem esta identidade, como 

idealizando a sua autenticidade em relação ao folclore e aos elementos culturais mais 

característicos dos outros Estados. Denotadas as diferentes concepções que, por sua vez, 

levaram a diferentes projetos, podemos anotar que a Comissão Goiana de Folclore vivenciou 

dois importantes marcos, que apontaram caminhos mais efetivos. Num primeiro momento, 

como vimos, é fato a filiação a um folclorismo mais vinculado ao estilo literário do que à 

produção científica. Essa opção transpassa toda a trajetória da Comissão Goiana de Folclore, 

expressa pelo perfil dos seus filiados e pelas referências e valores que difundiram. Num 

segundo momento, a CGF se empenha em dotar as manifestações folclóricas do Estado de 

todo um aparato favorável à aceitação turística e à geração de renda, alinhando-se ao projeto 

desenvolvimentista da política estatal. Avaliadas as ações decorrentes dessas opções, 

acreditamos encontrar, no eixo das concepções orientadoras dos projetos culturais, os 
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argumentos capazes de demonstrar o papel dos folcloristas goianos na proposição de uma 

identidade regional em Goiás. 

 

3.1 Entre percepções do social e métodos folclóricos 

 

A filiação dos membros da CGF sempre esteve diretamente relacionada ao 

circuito do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás e à Academia Goiana de Letras. Dos sete 

membros iniciais da Comissão, todos estavam ambientados aos campos das letras e da 

educação. Em nosso entendimento, esta associação revela o cerne do relacionamento entre um 

intelectual regional e os seus interesses pela cultura do povo, em um momento histórico 

decisivo para as afirmações de identidades no Brasil. Com o empenho da CNFL em inserir o 

Folclore como matéria científica houve uma clara distinção entre os folcloristas “modernos” e 

os que mantinham uma produção “tradicional”, mesmo que, como vimos, ainda assim 

permanecessem vinculados às Comissões Regionais. Cabe lembrar que, na formulação de 

uma política pública para a cultura, o regime ditatorial encontrou nos intelectuais dos 

Institutos Históricos e nas Academias de Letras o apoio que precisava para levar adiante o 

projeto, elaborado pelo grupo de trabalho que daria origem ao Conselho Federal de Cultura, 

em 1966, chamados de “os representantes da tradição” (ORTIZ, 1994, p. 91) – assim 

denominados em referência às novas formas de abordagem da cultura popular empreendidas 

pelos movimentos democráticos, o movimento estudantil e os seus Centros Populares de 

Cultura. Ao aceitarem esta tarefa, os intelectuais da linha tradicional permitem ao Estado 

ditatorial fazer a ligação entre o passado e o presente.  

 

Ao chamar para o seu serviço os representantes da tradição, o Estado 
ideologicamente coloca o movimento de 64 como continuidade, e não como 
ruptura, concretizando uma associação com as origens do pensamento sobre 
a cultura brasileira, e que vem se desenvolvendo desde os trabalhos de Sílvio 
Romero. (ORTIZ, 1994, p. 91) 

 

Na busca das suas referências como continuadores de uma tradição literária e 

cultural para Goiás, os intelectuais da AGL e do IHGG, atentos aos arranjos da construção de 

uma nova concepção de nação, elegem os modelos para sua consubstanciação. Destaque deve 

ser dado à produção regionalista de Crispiniano Tavares, Antônio Americano do Brasil, Pedro 

Gomes, Hugo de Carvalho Ramos e Derval de Castro, onde apareciam retratados instantâneos 
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dos meios de vida e dos costumes dos goianos, servindo como os autores mais recorrentes 

entre os folcloristas goianos.  

A visão romântica destes autores sobre o popular serviu de embasamento para 

o regionalismo em Goiás60, atingindo a produção de nomes ligados a AGL e, 

conseqüentemente, à CGF. Todavia, seria equivocado não percebermos o reducionismo desta 

relação. Estaríamos tomando os intelectuais regionais e folcloristas como meros reprodutores 

de um conhecimento apreendido pelo interesse diletante sobre as coisas do povo. A posição 

desse grupo de intelectuais, no que dizia respeito à cultura popular, girava em torno da visão 

tradicionalista de preservação estática da cultura, como um patrimônio que deveria ser 

mantido. Mas também havia a preocupação, por parte da CGF, em atender ao movimento 

folclórico nacional como uma nova frente de entendimento da sociedade brasileira por meio 

das suas manifestações culturais. Essa preocupação é demonstrada pela inclusão de outros 

“tipos” de cientistas aliados da CGF, como Zoroastro Artiaga, já naquela época reconhecido 

estudioso das relações geopolíticas e sociais em Goiás, e o próprio Colemar Natal e Silva, 

que, apesar de envolvido com as questões políticas, era Presidente do IHGG e, futuramente, o 

fundador e primeiro Reitor da UFG. Esses homens representam um momento de transição 

importante, pois, simultaneamente, circularam nas instituições que tinham o poder regional e 

a legitimidade para “ordenar” e “classificar” a cultura do povo e nas instituições que 

reinventariam um “modo de fazer” e pensar a “cultura do povo” e a identidade regional.  

Em estudo sobre a literatura comparada dos estudos culturais no Brasil, 

Marlyse Meyer, coloca a questão sob a ótica dos novos parâmetros da História Cultural, 

defendendo a narrativa literária como recurso valioso para os estudos da identidade, da cultura 

popular e do folclore. A autora reconhece o papel combativo, de perplexidade, da literatura 

feita por aqueles que, com boas intenções e, até mesmo, ingenuamente, denunciaram, e 

denunciam, as “condições do povo”: 

 

Mas sabemos que não basta. Mesmo porque o móvel que leva o letrado à 
cultura popular nem sempre é somente a científica e neutra procura do 
conhecimento. Pode ir a ela levado por posições aristocratizantes, 
reforçadora de sua própria situação de classe. Mas tal opção pode também 
refletir intenções, diria talvez, mais generosas, mesmo quando marcadas por 
uma certa ingenuidade: alcançar a cultura popular, conhecer as 

                                                 
60 Tomamos como referência a posição de Cassirer, como mostrado no Capítulo I, de que existe uma 
continuidade entre as tendências filosóficas e não um rompimento, como se convencionou aceitar. Para os 
folcloristas brasileiros e os intelectuais regionais, em Goiás, a referência esteve mesmo assentada no advento do 
movimento romântico como fator preponderante à valorização das peculiaridades culturais do povo, ou seja, de 
valorização do folclore. 
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manifestações culturais das classes subalternas para fins precípuos de pensar 
um processo de transformação. (MEYER, 2001, p. 40) 

 

Esta afirmação nos leva a postular qual o verdadeiro papel que é imputado à 

CGF, uma vez que toda construção histórica é operada a partir de escolhas, recortes, que 

significam o desejo de apontar um sentido, não apenas para o passado, mas para o presente e o 

futuro. No caso do folclorismo, há que se considerar a necessidade de afirmação de uma 

identidade voltada para o posicionamento de Goiás no interior de um processo de 

reconhecimento das diferenças. O regionalismo, mesmo que pareça incoerente, carregaria a 

vontade de fazer parte de um conjunto coeso como nação, expressas as distinções.  

Essa construção de padrões culturais regionais, lembrada por muitos dos 

pensadores do Folclore nacional61, toma como referência o modelo estadunidense, onde os 

Estados que compõem a Federação cultivam suas próprias características sociais e culturais, 

incessantemente construídas. No Brasil, o modelo será aplicado nos estudos folclóricos, 

principalmente, pela adoção da divisão geográfica e histórica das manifestações folclóricas, 

que facilmente de adequaram à divisão geopolítica dos Estados, até mesmo para uma melhor 

operacionalidade dos trabalhos. Quando se incumbiu de aprofundar os levantamentos sobre o 

folclore goiano, a equipe do Museu Antropológico da UFG implementou uma Divisão 

Regional para o Estudo e Defesa do Folclore no Estado de Goiás (GARCIA e BREDA, 

1972). De modo geral, o que ocorre com este tipo de divisão é uma perda de amplitude. Na 

aplicação final dos resultados não se trata da exposição da cultura local (como por exemplo, 

as manifestações populares das regiões de extração do ouro), mas das características mais 

significativas como representantes da cultura de todo o Estado de Goiás. Assim, pode-se dizer 

que as Cavalhadas e a Procissão do Fogaréu são descontextualizadas como representações de 

uma região para ganhar o status de manifestação cultural de todo o Estado.  

Mas, para além da metodologia aplicada aos estudos folclóricos, em Goiás, a 

nossa preocupação reside nos elementos utilizados pelos folcloristas goianos para oferecer 

uma identidade regional que esteja associada aos seus trabalhos. Utilizando os termos de 

Roger Chartier, o que pretendemos mostrar é que a CGF tenta criar uma “representação do 

mundo social”, consolidando a sua posição e os seus interesses (CHARTIER, 2002, p. 19). A 

análise da trajetória da CGF permite afirmar que essa instituição desempenhava um papel 

importante na formação de uma identidade cultural para Goiás, por meio da identificação e 

dos estudos das manifestações folclóricas – “percepções do social” -, mas também que: 
                                                 
61 Sobre a impressão dos folcloristas a respeito dos tipos de divisões para os estudos do Folclore, ver ALMEIDA, 
1974; CARNEIRO, 1965; FERNANDES, 2003 e LIMA, 2003.  
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As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a 
impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezados, a legitimar 
um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas 
escolhas e condutas. (CHARTIER, 2002, p.17) 

 

Ao transportamos as ações da CGF para o campo das percepções, localizando 

as ações associadas à construção de identidade, a primeira consideração importante a ser 

sublinhada é que a simples identificação dos saberes populares como elementos que compõem 

uma cultura e uma identidade cultural acaba por implica em um “exercício de dominação”. 

 

O componente dominador comparece no referencial de interpretação. A pura 
enumeração das representações das relações divididas em “cultura material e 
imaterial”, ou em poesia popular, artesanato, música popular, folguedo 
popular, religiosidade popular, constitui referenciais interpretativos de quem 
interpreta. (SOUZA, 2004, p. 402) 

 

Como apontado por Tomaz Tadeu da Silva, “é por meio da representação que a 

identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder. Quem tem o poder de representar tem o 

poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 2000, p. 91). E ainda: 

 

A representação não é simplesmente um meio transparente de expressão de 
algum suposto referente. Em vez disso, a representação é, como qualquer 
sistema de significação, uma forma de atribuição de sentido. Como tal, a 
representação é um sistema lingüístico e cultural: arbitrário, indeterminado e 
estreitamente ligado a relações de poder. (SILVA, 2000, p. 91) 

 

No âmbito nacional, o papel de estabelecer um discurso hegemônico sobre a 

cultura popular não coube aos folcloristas. Tais prerrogativas ficaram a cargo, de um lado, da 

interpretação acadêmica antropológica, que foi exitosa em estabelecer uma “narrativa 

hegemônica da nação brasileira” vinculada, “em particular, à narrativa freyreana” 

(PECHINCHA, 2006, p. 21). De outro lado, coube aos patrimonialistas, no campo das 

políticas públicas de “proteção” e “defesa” das manifestações culturais, a sustentação desse 

mesmo objetivo. Na acomodação entre esses campos, ocorre uma disputa pela afirmação de 

disciplinas: “a antropologia brasileira critica o moderno para defender uma unidade nacional 

fundada na tradição, no costume. Entretanto, não lhe ocorreu, ou não lhe convinha, questionar 

a mutualidade destes signos” (PECHINCHA, 2006, p. 75). No interior dessa discussão, o 

folclorismo brasileiro localizou-se na encruzilhada, tal como atesta a elaboração do texto da 

Carta do Folclore Brasileiro, em 1951. É fruto dessa disputa o arranjo para acomodar o 

Folclore como parte elementar das ciências sociais na academia, o que desembocou, 
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simultaneamente, na construção de uma relação entre o Folclore e a ciência e na perda do 

vínculo fundador que os folcloristas mantinham com os ideais modernistas. Essa situação 

modificou-se somente com os trabalhos de consolidação do instrumento do “registro” para os 

bens patrimoniais de natureza imaterial, a partir de meados dos anos 80, do século passado. 

A exoneração de Edison Carneiro da direção da CDFB, em 1964, e o imediato 

posicionamento de Renato Almeida à frente do órgão, para evitar o seu desaparecimento, 

trouxe alguns prejuízos insuperáveis para o folclorismo no Brasil. Vilhena lembra que, a 

iniciativa de Almeida em defesa da CDFB, se deve à importância dada pelos folcloristas à 

vitória conquistada com a institucionalização do folclore no âmbito das políticas públicas, já 

que nos meios acadêmicos as vitórias não foram muitas. Ressalta também o enfraquecimento 

da mobilização dos folcloristas, percebida na diminuição do número de participantes nos 

congressos, além do falecimento de importantes nomes ligados à CNFL, como Joaquim 

Ribeiro, Cecília Meireles e o próprio Edison Carneiro, pouco tempo depois (VILHENA, 

1997, p. 243).  

Como vimos, as ações da CGF sempre estiveram afinadas com as políticas 

públicas para o desenvolvimento e a geração de renda. Nesse sentido, foram priorizadas 

algumas manifestações folclóricas adequadas às potencialidades de organização, de 

estabilidade, de difusão e de representatividade. O trajeto para escolher os elementos 

representativos do folclore goiano demonstrou a necessidade de compor uma tela dos 

elementos “mais tradicionais” (no sentido de cultura, de folclórico), que, uma vez eleitos, 

representariam a memória e a identidade cultural de Goiás. Para a análise dessa trajetória, 

partiremos das implicações dos três mecanismos estruturantes utilizados pela Comissão 

Goiana: tradição, memória e representação, que, aliados, compuseram o eixo da produção 

folclórica goiana no período abordado. Mas antes, são necessárias algumas considerações.  

Dentre as críticas feitas por Florestan Fernandes ao movimento folclórico, ele 

afirma que boa parte das abordagens utilizadas leva ao estudo das origens do fato folclórico 

(método histórico). Este reducionismo, ou seja, a não consideração do “elemento folclórico 

como parte de um conjunto cultural mais amplo, ou melhor, de uma configuração 

sociocultural onde ele tem forma, uso, significado e função característicos” (FERNANDES, 

2003, p. 60), torna precária a contribuição do Folclore às Ciências Sociais. Não que os 

teóricos do folclorismo brasileiro tenham desconsiderado a importância da convivência 

teórica entre o Folclore, a Antropologia e a Sociologia. Neste sentido, Oswaldo Cabral, da 
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Comissão Catarinense de Folclore, chega a apontar como solução a aplicação de um método 

próprio de pesquisa folclórica, no qual:  

 

O pesquisador não vai ensinar o Folclore ao povo, mas aprender com ele (o 
povo) o seu Folclore. É, portanto, o método folclórico, um método por 
excelência eclético – aproveitando todos os sistemas de investigação, todas 
as modalidades que possam contribuir não só para o registro no tempo e no 
espaço dos elementos constitutivos da cultura vulgar, como para o 
estabelecimento das funções que eles exercem e desempenham no seio dos 
grupos humanos, necessários à satisfação das necessidades humanas – 
biológicas, sociais e psicológicas. (CABRAL, 1954, p. 222. APUD. SOUZA, 
2004, p. 405) 

 

Ocorre que, em Goiás, a Comissão Goiana de Folclore não conseguiu transpor 

a etapa da coleta, pura e simples, dos fatos folclóricos. Mesmo que se reconheça a aplicação 

do método histórico como importante contribuição aos estudos folclóricos goianos, é 

importante relevar que os estudos das manifestações folclóricas, pelo método histórico, 

serviam à manutenção de uma tradição de produção literária voltada a um posicionamento 

elitista em relação ao seu objeto de estudo. Posição combatida por Cabral, como citado acima, 

e pelos demais teóricos do Folclore, preocupados que estavam com a consolidação do 

Folclore como ciência autônoma, como demonstra um trecho em que Rossini Tavares de 

Lima salienta sobre a aplicação do método histórico: 

 

[...] é preciso que se diga que o método histórico aliado ao comparativo pode 
e deve ser utilizado pelo folclorista, não com a finalidade precípua de 
procurar origens, o que é inconseqüente e na maioria das vezes conduz a 
erros, mas com o objetivo de verificar os fatos folclóricos de hoje nas suas 
relações com as do passado, esclarecendo sobre as modificações que eles 
sofreram através do tempo, juntamente com as coletividades em que 
subsistem ou subsistiram e o que neles existe de comum, o que é só possível 
após intensa pesquisa de campo, documentária e bibliográfica. Talvez assim 
se chegue às origens, tão procuradas por alguns folcloristas, com maior 
probabilidade de êxito. (LIMA, 2003, p. 91) 

  

Mais do que avaliar a “tradição” cabia apontar a mutação das manifestações 

culturais. Entretanto, os folcloristas, como já apontado, se viram presos em sua própria rede: 

na impossibilidade da afirmação de seu campo como ciência, era o discurso em torno da 

tradição que acabava por legitimar seu trabalho de coleta e análise. Desse modo, o significado 

imediatamente associado às manifestações populares foi o de uma “tradição remota”, que era 

“auto-sustentável”. Dessa maneira, acompanhar o trabalho dos folcloristas nos permitiu 

apontar que, muito particularmente no caso dos folcloristas goianos, o que ocorreu foi uma 

agregação de valores às manifestações populares escolhidas como representativas, tais como 
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os folguedos. A tradição, nesse modelo, sustentava o discurso folclórico, mas atuava, também, 

por meio da agregação. O que queremos dizer é que, ao mesmo tempo, no caso da CGF, 

houve a tentativa de aplicar a “tradição” à “mudança”, fazendo do artesanato e dos folguedos 

elementos próprios de um “novo tempo”, adaptável às necessidades de desenvolvimento 

regional. Nesse sentido, é fundamental explicitar que os folcloristas goianos não deram 

simplesmente um novo status ao regionalismo, como fizeram, por exemplo, os modernistas 

com o estilo barroco. Antes, o papel da CGF foi o de trazer a público manifestações 

folclóricas, capazes de representar a sociedade, a tradição e a cultura goiana. Nesse percurso, 

a “invenção das tradições” não adveio, como poderia se pensar, de um “marco zero”. A 

estreita ligação entre um sentimento regionalista, o folclore e a produção de membros da 

intelectualidade do estado denota uma relação peculiar com o lugar.   

Se, com Hobsbawm, consideramos a pertinência da “invenção das tradições” 

por meio da eleição das manifestações culturais populares – nunca vazias de significado 

histórico e/ou associadas mecanicamente, como se as manifestações populares fossem, 

sempre e tão somente, “reflexo” dos acontecimentos no âmbito da economia e da política –, 

com Chartier, concordamos na consideração dos elementos da Antropologia e da Sociologia 

para um estudo das manifestações folclóricas. Para o caso desse trabalho, cujo tema envolve 

os produtores de um conhecimento sobre as manifestações culturais, também é importante não 

perder de vista o alerta de Thompson, quando o autor anota que “aqueles que procederam ao 

registro” dos fatos folclóricos no Império Britânico, “freqüentemente não conseguiam 

adentrar o significado do que anotavam” (THOMPSON, 2001, p. 250). Em Goiás, a distância 

social entre aqueles que anotavam e os praticantes do folclore se estreitava apenas no que se 

refere ao pertencimento ao lugar. Os que falam sobre as manifestações folclóricas do lugar 

são também procedentes dali, conhecem as pessoas que o executam, mas não pertencem à sua 

categoria. Estão mais relacionados àquela categoria de “sábios do lugar”, que, ao fazer o 

relato de sua própria gente se coloca à parte dela.  

 

Ou seja: tentar querer esticar os limites do nosso saber – e conseqüentemente 
poder – específicos, e procurar a todo custo, sem mediações, as soluções. 
Impor-se, em suma, como indivíduo do time da cultura letrada, a tarefa de 
reverter a dita fatalidade histórica62: o que, em última análise, leva outra vez 
a escamotear o outro. Como se ele não contasse; como se a ele não coubesse 
tomar iniciativas. (MEYER, 2001, p. 41) 

 

                                                 
62 Marlyse Meyer se refere à fatalidade que se implantou desde o “descobrimento do país”, em que os 
“descobridores”, os brancos e letrados, são os privilegiados, e os “descobertos”, são os outros, “os 
esculhambados, os violentados, dessa mesma História”. 
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Esta situação não foi combatida pelo movimento folclórico, nem mesmo em 

críticas contrárias à aceitação das achegas como contribuições válidas aos estudos folclóricos. 

Diferentemente do que ocorreu com a instituição dos processos patrimoniais, o folclorismo 

não atingiu uma situação de hegemonia, em torno das ações frente ao seu objeto de estudo. O 

legado do folclorismo goiano e sua campanha em defesa das manifestações folclóricas são as 

publicações, os artigos, alguns registros, algumas referências esparsas – salvas como exceção 

aquelas manifestações que contaram com o incremento efetivo por meio de apoio financeiro e 

difusão. Ou seja, a CGF, para atingir seus objetivos em defesa das manifestações folclóricas, 

se alia a outras instituições voltadas para a afirmação de identidades locais, o IHGG, a AGL, 

e, no plano nacional, ao IPHAN. A CGF não chega a abandonar as possibilidades de que 

dispunha de se firmar no meio acadêmico e, por esse motivo, realiza alguns cursos e 

disciplinas voltadas para o Folclore, sendo esses cursos ministrados por nomes vinculados à 

CGF, principalmente na UFG e no Curso de Cultura Goiana, do IHGG.  

Não obstante, em nossa análise, a CGF não soube aproveitar a oportunidade de 

se firmar dentro da Universidade, ou não tinha meios de fazê-lo de forma qualificada. Mesmo 

considerando como mais viável a segunda explicação – a de que não tinha meios de patrocinar 

a incursão na universidade de forma qualificada – é preciso registrar que, se compararmos as 

dificuldades da CGF com as enfrentadas pelas Comissões dos outros Estados, concluiremos 

que, em Goiás, havia maior abertura para a incorporação do Folclore nos meios acadêmicos, 

até pela resistente aproximação entre folclore e literatura, que não se consolida integralmente. 

Um dos fatores para este fracasso pode estar associado às reformas ocorridas no pós-64, 

quando, como já comentamos, são revistos alguns posicionamentos em relação às 

manifestações populares. Mas vejamos porque o folclore, apesar dessa pouca produção 

intelectual e perda de posição no meio acadêmico, ainda consegue uma sobrevida em Goiás, e 

tem papel decisivo no projeto de construção de uma identidade cultural regional. 

 

3.2 Os instrumentos para a construção de uma identidade regional: tradição, memória e 

representação. 

 

Como proponentes de uma identidade nacional fundamentada nas 

manifestações do povo brasileiro, os modernistas obtiveram êxito com seu projeto 

patrimonialista. O movimento folclórico nacional muito se espelhou na experiência 

modernista, pois era de seu interesse e pesquisa “as coisas do povo”, considerando-se, ainda, 
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o empenho de Mário de Andrade como um dos marcos fundadores da pesquisa científica em 

Folclore no Brasil. Os modernistas estavam empenhados no projeto de catalogar todas as 

manifestações do povo brasileiro. Tinham a certeza de que, salvaguardando estas 

manifestações, estariam garantindo a especificidade da cultura brasileira (ainda vista no 

singular), e, conseqüentemente, de uma identidade nacional, posicionando-a em relação aos 

demais países latino-americanos, mas, sobretudo, em relação à cultura européia, erudita e 

hegemônica.  

Assim, apontavam que a memória e a tradição – daí o patrimônio – são 
fundadoras de uma arte nacional. O elemento nacional passou a ser visto 
como uma dupla exigência: a possibilidade de mostrar como éramos 
diferentes da Europa e, ao mesmo tempo, a mediação entre nossas 
particularidades e o processo modernizador. A urgência de registro dessa 
experiência nacional e da constituição de um acervo de brasilidade, levaram 
os modernistas a se dedicarem de forma intensa, Mário de Andrade com 
especialidade, às pesquisas do folclore e da cultura popular, principalmente a 
partir de 1924. Nesta tarefa de conhecer e entender a realidade brasileira, 
viajam pelo interior em buscas de evidências, aqui, sinônimo de autoridade. 
Sob o paradigma modernista, a “Viagem de descoberta do Brasil”, de 1924, 
a Minas Gerais, e as “Viagens Etnográficas” de 1927, 1928 e 1929, ao Norte 
e Nordeste do país, representam a síntese do pensamento brasileiro na 
construção de uma cultura nacional. Elas revelam a importância das 
tradições como mediadoras da questão nacional. À procura do universal, 
buscavam – os modernistas – o singular, o genuinamente brasileiro, o 
primitivo. Ao despertar a consciência para os detalhes do Brasil, Mário 
preocupa-se em inventariar o patrimônio tanto material como imaterial – 
principalmente a cultura popular musical – como forma de forjar uma 
identidade nacional em sintonia com o projeto de modernidade da Primeira 
República. (NOGUEIRA, 2005, p. 27 e 28) 

 

Se, num primeiro momento, o ideal era o de se identificar e salvaguardar todas 

as formas de manifestação cultural é sabido que esse propósito perde espaço para a urgência 

em se proteger os bens culturais edificados, chamados de “pedra e cal”, justificado pelo seu 

eminente desaparecimento devido ao abandono e à falta de conservação63. Foi nesta brecha 

que a Comissão Nacional de Folclore procurou atuar, vide seu propósito de institucionalizar 

as ações de defesa do folclore nos âmbitos federal e nos estados. A CNFL, da mesma forma 

como os modernistas, propõe que a identidade nacional seja forjada pela especificidade do 

“caldo de culturas”, que tiveram espaço e liberdade para se mesclar pelo território nacional. 

Contudo, seu projeto não se torna hegemônico, justamente pela pressão ideológica e estrutural 

imposta pelo êxito do patrimolianismo como projeto hegemônico nas políticas públicas para a 

defesa da cultura nacional.  

                                                 
63 Outros fatores também devem ser considerados, por exemplo, a formação de um corpo técnico especializado 
no IPHAN, que priorizou as edificações históricas. Sobre a trajetória do patrimonialismo no Brasil ver: 
FONSECA, 2000; GONÇALVES, 1996; IPHAN, 2002; MAGALHÃES, 1997. 
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Mas não apenas por isso. A “cultura” defendida pelos folcloristas era mais 

estática. Apesar de toda a preocupação em dotar o Folclore de uma fluidez e de uma 

maleabilidade, vide Carta do Folclore Brasileiro (1951), até mesmo adotando conceitos 

inéditos entre os especialistas de outras nações (a ampliação da noção de fato folclórico), a 

CNFL não consegue dissociar folclore e tradição. Luís Rodolfo Vilhena demonstra muito bem 

os arranjos feitos pela CNFL para atingir seu objetivo de consolidação de uma ciência do 

Folclore, mas é Sérgio Micelli quem lembra o momento desfavorável a esse tipo de 

estagnação dos movimentos culturais: 

 

Embora Vilhena carregue nas tintas das causas responsáveis por seu 
desmoronamento institucional, despolitizando seu objeto de análise, a perda 
de terreno e o conseqüente esvaziamento do movimento têm muito mais a 
ver com a natureza das suas bandeiras em prol de uma cultura popular 
“incontaminada” num momento de expansão acelerada da indústria cultural. 
O exame das concepções teóricas em que se inspiravam os estudos de 
folclore poderá deslindar o significado dessa postura regressiva e 
conservadora. Para tanto, basta averiguar os focos de tensão entre os 
folcloristas do movimento e os cientistas sociais universitários. O segredo do 
debilitamento intelectual e do progressivo isolamento político do movimento 
folclórico está contido no âmago dessa discussão.  

O conteúdo desses debates é esclarecido pelas definições contrastantes do 
objeto de estudos reivindicado por folcloristas e cientistas sociais e pelo teor 
substantivo do que uns e outros entendem pelo que seja cultura. Revidando 
àqueles cientistas sociais — Florestan Fernandes, Roger Bastide, etc.—, que 
mediam a “cientificidade” de uma disciplina pela sua capacidade de definir 
um objeto específico e autônomo, a “Carta do Folclore Brasileiro”, 
documento militante do primeiro congresso (1951), reformatou o “fato 
folclórico” numa paráfrase prolixa à fórmula de Durkheim, visando 
justamente integrá-lo às “ciências antropológicas e culturais”.  

O povo, sujeito onisciente da cultura autêntica, fora entronizado e tornado 
imune às ingerências de escolas, igrejas, academias e, vejam só, à ação 
deletéria perpetrada pela indústria cultural nascente. Nem assim tais 
malabarismos de auto-enquadramento disciplinar lograram sustar reações 
indignadas, seja no interior do movimento por parte daqueles mais aferrados 
à ortodoxia do folclore como efervescência originária, seja entre alguns 
cientistas sociais que vislumbraram nessa dilatação do objeto uma ameaça de 
invasão de domínios. (MICELLI, 1998, p. 2) 

 

Outro fator, que pode ser apontado como determinante para o fracasso do 

folclorismo, na sua auto-afirmação institucional, é a incongruência na ambição da CNFL em 

elevar o folclore à matéria científica. Por ser o fato folclórico eminentemente oral (Carta do 

Folclore), apesar de todo o aparato teórico-metodológico proposto para adequação dos 

estudos folclóricos, essa sua filiação com a transmissão oral é irrefutável. Esta é uma 

característica que vincula o folclore a uma transmissão de forma narrativa e descritiva, jamais 

podendo ser feita de forma neutra exigida pelos princípios científicos. Os estudos folclóricos 
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não podem, portanto, refletir uma realidade social, mas podem apresentar alguns elementos 

que indiquem uma certa objetividade na análise da sociedade. Como sustentação de um 

discurso em favor da cientificidade do Folclore, o movimento folclórico buscou utilizar uma 

narrativa apropriada para seu “auditório”, no sentido de estabelecimento de um arranjo com as 

demais ciências sociais para uma nova mentalidade dos estudos folclóricos no Brasil (LIMA, 

1989). O que lhe trouxe não apenas mais críticas pela falta de um campo sólido de estudos, 

mas também o descontentamento interno, como apontado por Micelli, entre os folcloristas 

mais conservadores.  

Como vínhamos apontando no capítulo anterior, a Comissão Goiana de 

Folclore manteve uma posição de ambigüidade ao longo de sua trajetória, que pode ser 

apontada por meio dos seguintes posicionamentos e ações: 1) embora apoiasse as diretrizes da 

CNFL, não rompeu com a visão tradicionalista sobre o folclore, servindo como fonte de um 

diletantismo literário; 2) esteve atrelada a uma visão tradicional sobre a “cultura do povo” e, 

decorrente da filiação acadêmica de seus integrantes, manteve forte diálogo com as políticas 

desenvolvimentistas do Governo, até mesmo colaborando com o patrimonialismo, como 

veremos mais à frente. Em síntese, a CGF mesclou em seus projetos a tradição e a 

modernidade.  

O papel de construtores de uma memória coletiva, desempenhado pelos 

escritores regionalistas, que também eram folcloristas, e suas fontes tomadas em Crispiniano 

Tavares, Hugo de Carvalho Ramos e Americano do Brasil, será reafirmado pela CGF como 

operadora das lembranças reconstruídas e lembranças simuladas. Esse processo só é possível 

quando existem elementos de proximidade com os “quadros longínquos” de onde são 

tomados elementos que façam a relação entre os indivíduos. A vinculação do folclore goiano 

com o homem do campo e suas manifestações se deve, essencialmente, pela presença de um 

auditório que receba como parte de suas próprias lembranças essa vinculação. Ao 

considerarmos com Halbwachs que memória coletiva é o local de manutenção das tradições, é 

o meio de se “conservar o passado dentro do presente” e, desta forma, o grupo “se convence 

de que permanece, e permaneceu, o mesmo” (1990, p. 88), a CGF atuou para a definição dos 

contornos dessa “memória coletiva”, tendo “auditório cativo”. No trabalho efetuado em 

tempos distintos – da literatura regionalista até as feiras de artesanato e os folguedos – fica 

evidente que a memória coletiva é incorporada pelo grupo não de forma coercitiva, “mas pela 

adesão afetiva ao grupo” (POLLAK, 1989, p. 3). São as próprias mudanças sociais que trazem 

a necessidade dos detentores do poder de reafirmar a sua memória coletiva com base na 

tradição. 
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A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações 
do passado que se quer salvaguardar, se integra em tentativas mais ou menos 
conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e 
fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes (...) A referência 
ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que 
compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua 
complementariedade, mas também as oposições irredutíveis. (POLLAK, 
1989, p. 9) 

 

Nesse sentido, não apenas os escritores regionalistas, entendidos também como 

reprodutores de uma tradição – os meios de vida e os costumes são vistos como folclore – 

desempenham papel decisivo na construção desta memória coletiva, apontando os atores e 

seus respectivos papéis na composição desta tradição. É preciso considerar que outros grupos, 

além da CGF, de intelectuais regionais e folcloristas, são incorporados nesse processo. 

Registramos, nesse sentido, a participação do maestro e jornalista Braz Wilson Pompeu de 

Pina Filho, incentivador das manifestações folclóricas da cidade de Pirenópolis, que foi 

diretor do Instituto Goiano de Folclore e editor de A Folclórica, revista de divulgação do 

Instituto que circulou de 1972 a 1979 (SILVA, 2004, p. 312); e a atuação da Organização 

Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), da cidade de Goiás, dirigida por Elder Camargo de 

Passos (MOTA, 1977), que, em associação à Sub-Regional do IPHAN instalada nesta cidade 

desde 1960, trabalha para manter vivas as manifestações culturais e para a preservação do 

patrimônio cultural da primeira capital do Estado de Goiás. 

Mônica Martins da Silva aponta este grupo como postulante de algumas 

manifestações culturais “como mais representativas da cultura regional por contemplarem 

interesses de associar o patrimônio histórico e artístico à cultura local, amparada na tradição 

folclórica, tendo o turismo como elo para essas partes” (2004, p. 316). Acrescentamos que 

esta construção não poderia ter ocorrido sem a aceitação da tradição como fator determinante 

para esta escolha. Portanto, o papel desempenhado pela CGF, expresso em sua capacidade de 

aglutinar boa parte dos escritores regionalistas para a afirmação de um folclore baseado na 

tradição e na memória, criou as condições necessárias para o fortalecimento das 

manifestações folclóricas mais representativas, mais organizadas e mais apropriadas à nova 

expansão do mercado de bens culturais. Uma outra abordagem teórico-metodológica pode, até 

mesmo, identificar nesse processo a metamorfose destas manifestações da condição de 

“folclóricas” para a de “culturais”, transportando-as de uma situação de exclusão – por sua 

identificação ao povo, ao “outro” – para a de pertencimento a um grupo mais abrangente, 

mais socialmente aceito. Enquanto está isolado, o folclore é aquela cultura do outro, a fonte 

que emana toda a expressividade do que é diferente. Quando passa a ser objeto de estudo e a 
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ser projetado como manifestação cultural de uma região, ou seja, quando passa a ser 

articulado pela cultura erudita, o folclore deixa de ser fator de diferenciação social. “São dois 

grupos que se defrontam: um, cujas realizações significam socialmente; outro, cujas 

realizações assumem significado quando postas em oposição à cultura dominante” (BOSI, 

1979, p. 27, grifo do autor). 

Neste ponto estamos considerando o papel dos intelectuais regionais como 

mediadores da formulação de identidades regionais. Assim, “o folclore, que se define como 

conhecimento fragmentado, passa a integrar um todo coerente ao ser matizado pela atividade 

intelectual” (ORTIZ, 1994, p.140). Em Goiás, por meio dos fragmentos folclóricos 

apresentados em forma de literatura, os intelectuais corroboram com a apropriação do Estado 

sobre as manifestações populares, no sentido de contribuir para a consolidação de uma 

identidade cultural. Por sua vez, esta identidade está de acordo com as necessidades desta 

categoria de intelectuais regionais em manter uma tradição, matizada pelo folclore que 

ajudam a propagar. A partir de meados da década de 1960, a forma encontrada para 

propagação dessa tradição será o incremento turístico sobre as manifestações culturais, 

atendendo a um processo global de ampliação do mercado de bens simbólicos que se acentua 

neste período (CANCLINI, 1981 e 2003; ORTIZ, 2000).   

Quanto às implicações decorrentes do turístico cultural sobre as manifestações 

folclóricas, algumas outras colocações precisam ser aprofundadas. Como vimos, no capítulo 

anterior, o folclore em Goiás tomou novos rumos com a execução dos programas de 

desenvolvimento do artesanato e de formação de mão-de-obra artesanal, criados pelo Governo 

Federal, em 1975. A aplicação destes programas não teria uma repercussão tão favorável se 

não houvesse se estabelecido um mercado consumidor para este tipo de produto64. O que 

pode ser entendido tanto como uma forma de reação local à massificação da cultura em níveis 

globais, quanto inversamente, em termos do próprio processo de ampliação da economia de 

mercado sobre as peças artesanais. O que nos propomos a apontar é como a CGF atua como 

facilitadora da difusão deste comércio de bens simbólicos e, em linhas mais gerais, deslindar 

as conjunturas nacionais e mundiais que levaram a este fenômeno, avaliando, ainda, a 

importância da nova apreensão do popular sobre a formação regional de identidades. 

O processo da globalização elevou ao último grau o modelo de massificação da 

cultura em todo o planeta. Renato Ortiz expõe a instalação de uma memória internacional-

popular como forma de traduzir o imaginário das sociedades globalizadas. Esse conceito 
                                                 
64 A explosão deste tipo de comércio de bens simbólicos ficou fortemente marcada pelo sucesso da “Feira 
Hippie”, em Goiânia, principalmente no decorrer da década de 1980. 
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atualiza o poder de ação sobre a cultura dos que detém os meios de produção, para os que, 

além dos meios de produção, detém os meios de comunicação, controlando no topo a 

expansão do modelo ideológico da sociedade de consumo, a cultura de massa.  

 

A memória internacional-popular não pode prescindir de instituições que a 
administrem. Mídia e empresas são agentes preferenciais na sua constituição; 
elas fornecem aos homens referências culturais para suas identidades. A 
solidariedade solitária do consumo pode assim integrar o imaginário coletivo 
mundial, ordenando os indivíduos e os modos de vida de acordo com uma 
nova pertinência social. (ORTIZ, 2000, p. 144-145) 

 

O poder de generalização cultural está, pois, diretamente relacionado com o 

grau de comprometimento de um povo a esses ditames da política de mercado. A tentativa de 

enquadrar um número cada vez maior de pessoas diferentes nessa identidade cultural 

construída pelo mercado (procedimento da chamada “cultura de massa”) provocou algumas 

tensões sociais nos últimos anos. Pessoas com referenciais completamente desiguais passaram 

a se ver em um mesmo espaço urbano, lutando pela sobrevivência, tendo que expor suas 

intolerâncias e preconceitos (SILVA, 2000). Quase que instintivamente, a forma de atuação 

encontrada por um grande número de pessoas foi a da união em torno de alguma característica 

comum. As minorias, ou grupos de excluídos sociais passam a surgir com grande destaque a 

partir da consolidação dessa memória popular forjada pela mídia e também pelo Estado. Essas 

pessoas, que se sentem desprovidas dos seus direitos fundamentais (expressivos nos conflitos 

sociais de gênero, de trabalho e de religião), partem para a efetiva ação política como meio de 

concretização de suas demandas na sociedade organizada.  

Ora, se a consolidação de uma identidade nacional está relacionada à ação das 

práticas capitalistas, o papel do Estado nessa situação se torna crucial. Nos últimos anos, o 

crescimento do desemprego, as ações do mercado sobre a Educação, o descaso com a saúde 

pública e o aumento da violência estão sempre sendo tratados pelos órgãos de comunicação 

institucionalizados em contraposição com o aumento da livre iniciativa e dos investimentos 

estrangeiros, com o atendimento da demanda pela qualificação profissional e com as ações de 

bem-estar social. A política de enquadramento do país na nova reestruturação da distribuição 

internacional do trabalho pode ser vista como geradora da grande parte desses problemas 

sociais. E a questão das minorias está diretamente vinculada a esse quadro. O princípio da 

diferenciação é entendido por essas pessoas como uma saída para fugir da massificação 

(HALL, 1997; ORTIZ, 1994; WOODWARD, 2000). Se para os folcloristas a construção da 

identidade estava atrelada à singularidade das expressões culturais do povo, agora, a 
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singularidade está mais associada à identidade de cada nação, leia-se também mercado. 

Portanto, neste novo momento, a noção de popular parece mais apropriada, já que ao se 

considerar uma cultura como sendo “do povo”, pode-se sugerir que ela não pertence 

simplesmente ao povo, mas que é produzida por ele. Nessa apropriação invertida (não há mais 

resquício do temor do “popular”, tal como em tempos autoritários), o termo “popular” 

continua a carregar ambigüidades, pois leva o partícipe da “comunidade cultural” a supor que 

as representações, as normas e as ações da categoria dominante já integraram a cultura do 

outro – o que, diga-se de passagem, não é de todo incorreto. Num novo mundo integrado pelo 

mercado, os símbolos podem ser apropriados de “forma democrática” (populista, seria melhor 

dizer), retirando-se deles o conteúdo democrático de partilha. Para essa inversão, basta 

descontextualizar o ambiente de produção simbólica (uma camiseta com a face icônica de Che 

Guevara pode ser produzida numa fábrica têxtil da China, e ser usada por qualquer indivíduo 

que do símbolo só consegue enxergar a atribuição de “rebeldia”). 

Por conta das questões apontadas, tomamos cuidado para diferenciar quando o 

“do povo” desliza para o “popular”, porque o adjetivo tende a evocar um outro termo que 

encobre efetivamente as contradições e as lutas sociais de representação: o adjetivo 

“nacional”. Tanto o Movimento Folclórico quanto o IPHAN trabalharam neste patamar 

conceitual, mas os intelectuais do Folclore tiveram uma preocupação maior em evidenciar a 

diferenciação discutida. 

A impossibilidade da existência de uma cultura brasileira homogeneizada é 

tema desde as primeiras análises da nossa sociedade, ainda no período imperial. Teóricos e 

livres pensadores, como o pioneiro dos folcloristas, Sílvio Romero, já argumentava sobre as 

formas de expressão do popular e do erudito, em finais do século XIX. Suas pesquisas, nos 

protótipos de uma ciência etnográfica, tratavam da questão com um rigor científico ainda hoje 

invejado, sempre cuidando da circularidade entre o folclore e as tradições populares, 

utilizando-se da linguagem dita erudita partilhada pelos grandes literatos brasileiros de sua 

época, já que eram esses os verdadeiros objetos de sua obra crítica. Já naquela época, suas 

considerações se voltavam para as contradições provocadas pela homogeneização cultural, 

que contagiou (e contagia) de forma intensa a produção cultural brasileira, chegando, em 

especial, aos idealizadores do Movimento Folclórico Brasileiro. 

Para pensadores como Sílvio Romero ou Mário de Andrade, a investigação 

crítica de nossos fundamentos culturais parece-lhes mais urgente, útil e sedutora que o 

consumo e a (re) produção pobre de uma ficção voltada para a massificação, atrelada às 
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modas superficiais que chegavam de Paris. E assim, por conseqüência, ambos os pensadores 

estendiam suas críticas à imposição de uma hegemonia cultural dos circuitos do Rio de 

Janeiro. Portanto, temos que, na questão dessa construção de uma memória, de uma 

identidade para a nação brasileira, muitos outros elementos deveriam entrar nessa explanação, 

como o próprio conceito de nação e a ação do Estado sobre as manifestações culturais – que, 

aliás, vem se multiplicando desde a década de 1970.  

A influência de que dispunham os folcloristas na “época de ouro” do 

Movimento Folclórico (na implantação da CNFL, em 1947, à criação da CDFB, em 1964) 

pode ser compreendida como reflexo da preocupação com a questão da “identidade nacional”. 

Tanto que foi o mote inspirador de Luís Rodolfo Vilhena para elaborar a sua tese sobre a 

influência do folclorismo nas ações sobre a cultura brasileira: 

 

[Essa influência] é mais surpreendente levando-se em conta as origens 
históricas desse campo de estudo, diretamente relacionado à emergência das 
preocupações eruditas sobre a “cultura popular” e à sua constante associação 
ao tema da “identidade nacional” – obsessão dos intelectuais brasileiros ao 
longo de nossa história. Apesar disso, entre os estudos sobre os “ideólogos 
do caráter nacional”, sobre os “inventores do Brasil”, etc., pouco se tem dito 
sobre os folcloristas, que, mesmo que não tenham sido os mais brilhantes 
protagonistas desse debate, a ele se incorporaram com as armas de uma 
tradição intelectual que está na base da associação entre o “nacional” e o 
“popular”. (VILHENA, 1997, p. 23) 

 

A preocupação de se identificar todas as manifestações do folclore brasileiro se 

insere no processo de formação da identidade nacional. Contudo, o folclore vai encontrar uma 

posição mais relevante dentro dessa perspectiva, de formador de uma identidade e integrante 

da cultura popular brasileira, sendo um bem cultural. Isso ocorre claramente durante a gestão 

de Aloísio Magalhães na Secretaria de Cultura, do Ministério da Educação e Cultura, em 

1979.  

Relembrar a importância da continuidade do processo cultural a partir de 
nossas raízes não representa uma aceitação submissa e passiva dos valores 
do passado, mas a certeza de que estão ali os elementos básicos com que 
contamos para a conservação de nossa identidade cultural. (MAGALHÃES, 
1997, p. 52) 

 

Entende, dessa forma, que o passado (e aqui o identificamos nas manifestações 

folclóricas) representa papel inestimável na constante transformação em que se encontra a 

idéia de nação, e constitui elemento crucial na consolidação futura dessa nação. Para Aloísio, 

e para os estudiosos do folclore antes dele, as expressões populares possuem sua riqueza na 

idéia de autenticidade. Esse elemento será tomado como determinante para o reconhecimento 
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de certas manifestações culturais como parte integrante do conjunto de bens tombados como 

patrimônios culturais brasileiros. A idéia de nação é então reforçada pela associação entre 

patrimônio e identidade, lembrando, ainda, que a identidade se atrela a uma constante 

necessidade de revitalização (HALL, 1997), assim como a idéia de nação.   

Contudo, a expansão da economia de mercado estaria afetando sobremaneira o 

próprio conceito de nação. Segundo Néstor García Canclini, ao sobrepor os espaços de 

afirmação da cidadania, como os sindicatos, as associações de bairro e, até mesmo, a escola, 

os meios de comunicação de massa esvaziam da discussão política as “categorias inferiores” 

da sociedade (CANCLINI, 1997), ficando as decisões a cargo dos que detêm o poder, ou seja, 

dos mesmos que estabelecem as diferenças. Em sua análise consistente a respeito dos efeitos 

da expansão global da economia de mercado, Canclini aponta um movimento, ainda que 

incipiente, no qual os indivíduos estariam cada vez mais interessados em reforçar os laços 

primordiais da casa, da família, do pequeno círculo de convivência, longe do “contrato social” 

e da política (CANCLINI, 1997, p. 239). Assim, estão criadas as condições para uma gradual 

fragmentação da nação, entendida como uma construção cultural coesa, que passa a ser 

estabelecida pela junção de pequenas “ilhas de cultura”, usando da expressão cunhada por 

Marshall Sahlins.  

O tema do crescimento do chamado turismo cultural e, conseqüentemente, da 

ampliação do comércio de bens culturais é uma preocupação central para os folcloristas 

brasileiros em fins da década de 1960. Renato Almeida toma a frente em dar os primeiros 

direcionamentos para os membros das Comissões Estaduais, reunidos no Simpósio sobre 

Folclore e Turismo Cultural, realizado em São Paulo, de 23 a 28 de agosto de 1970: 

 

É mister, antes de tudo, fixarmos o conceito do turismo cultural, ou seja 
aquele que visa a financiar a salvaguarda do patrimônio arqueológico, 
histórico e artístico dos países, para que possa ser conhecido e estudado, em 
suas manifestações e, da mesma forma, os elementos do folclore que 
constituem elos de cada nacionalidade, transmitidos por via verbal ou 
continuadamente pelos usos e costumes. (ALMEIDA, 1970, p. 199) 

 

Como se percebe na citação, o artesanato pode ser entendido como integrante 

das “manifestações transmitidas e continuadas pelos usos e costumes”, posto que é uma 

produção material. A preocupação da CDFB é no sentido de não propagação do chamado 

fakelore, termo criado pelo folclorista norte-americano Richard Dorson para designar a ação 

da cultura de massa que “altera, inventa, secciona, fabrica e sofistica a realidade da vida folk” 

(ALMEIDA, 1970, p. 203). Mas, este parece ser um questionamento vazio, pois, uma vez que 
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o turismo cultural visa, segundo a conceituação de Almeida, financiar a continuidade das 

manifestações folclóricas, não poderia se evitar a comercialização dos produtos 

manufaturados pelos artesãos locais. E o próprio ato de venda destes produtos já lhes atribui 

outros valores simbólicos, que os coloca na condição de produtos do fakelore. 

Essa não era uma preocupação pertinente na CGF. Regina Lacerda, ao longo de 

toda sua trajetória como folclorista, sempre buscou meios de incentivar a difusão, produção e 

comercialização de peças artesanais, quando estas ainda eram identificadas como folclóricas. 

Pela correspondência que trocava com outros membros da CNFL, além do contato comum 

com a direção do movimento, percebe-se que a folclorista de Goiás mantinha uma relação de 

proximidade com os artesãos. Maria Beni, artesã de Pirenópolis cujas peças foram enviadas a 

museus folclóricos no Rio de Janeiro, São Paulo e Pará, foi uma das que Regina Lacerda 

serviu como representante65.  Vejamos um trecho da correspondência que ilustra a atenção 

que a folclorista dispensava aos novos artistas. Sobre um pedido feito por Renato Almeida por 

peças para o acervo do Museu do Folclore, no Rio de Janeiro, a folclorista responde: 

 

Sobre seu pedido das figuras da Cavalhada está um tanto difícil uma vez que 
a Maria Beni não tem atendido minhas encomendas a muito tempo. Hoje ela 
é professora na roça e tem problema com um filho doente o que a faz 
descuidar da arte. Contudo vou renovar as encomendas que tenho feito com 
insistência pela sua parte, porem não creio que saia com a urgência que o 
senhor quer. 

Estou despachando para o Museu uma coleção de figuras de “Congos” de 
uma ceramista da Velha Capital. 

Essas peças já estão compradas e embaladas para lhe remeter desde o ano 
passado. É um presente deste Museu para a Campanha. 

A ceramista chama-se D. Alzira Dias das Neves, cuja identidade foi 
registrada naquele pequeno trabalho meu sobre a cerâmica da Cidade de 
Goiás. Até algum tempo atrás ela era apenas paneleira, porém resolveu fazer 
uns bichinhos, uns “resplendores do Divino”, e por aí foi derivando para o 
trabalho figurativo. Não considero o seu trabalho tão bom quanto os de M. 
Beni, entretanto por uma entrevista que tenho gravada com ela o sr. poderá 
ver a ingenuidade e a pureza com que se manifesta a respeito de suas 
criações. (CNFCP/RL-RA/10.05.65) 

 

São muitas as observações que podemos fazer sobre este trecho: as diferentes 

visões sobre a musealização das peças folclóricas que tinham a CNFL e a CDFB de um lado, 

e a CGF, distribuidora das peças, de outro; o papel de representante dos artesões assumido por 

Regina Lacerda no momento de composição dos acervos dos museus folclóricos; a 

proximidade com que a folclorista tratava com os produtores das manifestações materiais do 

                                                 
65 Regina Lacerda foi a incentivadora de Antônio Batista de Souza, artista reconhecido hoje internacionalmente 
por Antônio Poteiro (MIS, 2004). 
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folclore goiano; e, sobretudo para o nosso estudo, a relevância muito maior atribuída à 

manutenção da “arte” em face às dificuldades reais que representava para a artista a 

continuidade nesta tarefa, e a função que desempenhava a folclorista goiana de escolha e de 

atribuição de valores sobre estas peças artesanais. 

 

Por vocação, o produto artesanal deveria ser o legítimo representante e a 
memória material de uma comunidade, revelada através de traços, formas, 
funções e cores. Deveria ser o porta-voz das histórias e da cultura das 
comunidades produtoras, elaborado por mãos talentosas, mestres 
surpreendentes e grupos aprendizes. O objeto artesanal deveria ser o portador 
autêntico de raízes originais, o mensageiro dinâmico, transformador de 
sonhos e ideais em matéria, sem que, para isso o enfoque fosse dado à 
autoria isolada. Deveria representar o espírito da ação coletiva, de almas 
unidas, inconscientes e conscientes, inseridos num contexto que funde magia 
e história. Deveria constituir-se no valor do objeto que se solidifica e se 
processa em transformação constante, sem perda de pés ou mãos das raízes 
culturais de origem. (PINHO, 2002, p. 169) 

 

As condições colocadas por Maria Sonia Madureira de Pinho, consultora do 

SEBRAE e do Programa Comunidade Solidária para a revitalização do produto artesanal, 

estão conjugadas em oposição do papel desastroso que a globalização, entendida como 

difusora das peculiaridades culturais apropriadas pela massificação dos meios de 

comunicação, vem causando ao produto artesanal. Esse mesmo processo ocasiona “uma 

imensa invasão de estereótipos externos e desnaturalizados que assolam e invadem as 

imagens, os objetos e os diversos produtos, provocando absoluta e profunda descaracterização 

de identidade” (PINHO, 2002, p. 169). 

Ao fazer escolhas sobre este ou aquele exemplo de peça folclórica que serviria 

como representação do folclore goiano, a CGF, por meio de Regina Lacerda, estava operando 

com o critério de autenticidade dessas peças. Ao identificá-las como elemento de 

representação, esses passam a ter uma nova atribuição valorativa, o que conseqüentemente o 

coloca na mira do mercado de bens simbólicos para atender a uma demanda do turismo 

cultural. Quando uma peça folclórica é vendida a um turista ela serve como “lembrança”, 

como sentido de distinção social, “o prestígio de quem esteve em tais lugares para comprá-la” 

(CANCLINI, 1994, p. 111). Outra observação, que dêem concordância Canclini, pode ser 

aplicada para o caso do comércio de peças folclóricas em Goiás, é que, geralmente, os 

produtos expostos para o comércio já não eram mais feitos pelos artesãos originais, o que 

desvirtuaria o princípio do turismo cultural defendido pela CDFB, no Simpósio sobre Turismo 

Cultural, de 1970, o de fomentar as práticas tradicionais. As Casas de Artesanato, criadas pela 

GOIÁSTUR, e, num primeiro momento, também, a “Feira Hippie” tinham a função de 
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minimizar esta discrepância e garantir a autenticidade das peças, senão mais como folclóricas, 

em sua síntese, ao menos com o máximo de representatividade.  

Portanto, tomando do raciocínio de Florestan Fernandes, temos que, no 

processo de apropriação dos elementos da categoria popular pela elite dominante, as formas 

mais básicas de manifestação foram gradualmente tomadas como tradicionais e incorporadas 

como elementos de representação de uma cultura regional (FERNANDES, 2003, p. 43)66, e, 

em última análise, de uma identidade cultural, mesmo que, inicialmente, externa aos 

produtores – com o incremento do turismo, os produtores variados (não mais necessariamente 

os artesãos da primeira hora) incorporaram o fruto de seu trabalho como “representação 

cultural de seu lugar”. Então, estariam os folcloristas goianos, em uma visão fatalista, 

contribuindo para a “descaracterização” do elemento folclórico? No ímpeto de registrar para 

proteger, estariam os “intelectuais regionais” fornecendo subsídios para a derradeira 

incorporação do elemento “do povo” numa inevitável conjuntura de inversões de valores 

culturais embutida na economia de mercado? Conforme a defesa dos estudiosos no que se 

refere a uma moderna “crise de identidades”, assim como a defesa daqueles que tomam como 

necessária à incorporação dos chamados bens de natureza imaterial nas políticas patrimoniais, 

as manifestações culturais não desaparecem, nem estão sujeitas ao desaparecimento pela 

massificação dos meios de comunicação e de cultura. Com os constantes movimentos de 

reafirmação das identidades, o que ocorre é uma maior fragmentação dos grupos identitários 

que se apegam, como formas de pertencimento, a valores e simbologias tradicionais para 

justificar uma especificidade que trará benefícios em particular. Foi o que ocorreu, por 

exemplo, no processo de tombamento do núcleo histórico da cidade de Goiás, que se baseou 

no sincretismo arquitetônico, na expressividade das suas cerimônias religiosas e no seu 

isolamento cultural e geográfico como justificativa para o referido tombamento como 

patrimônio da humanidade. Por detrás deste processo, há uma conotação de reafirmação 

identitária. Não há como negar a pretensão de reafirmar a hegemonia vilaboense sobre a 

cultura do Estado, perdida desde a construção de Goiânia e transferência da capital. Tal 

objetivo acompanhou a ação da população que se empenhou para a concretização do projeto 

de tombamento da Cidade de Goiás. 

Os folcloristas goianos, em processo semelhante, não pretendiam perder seu 

status de categoria detentora de um conhecimento a respeito do saber tradicional, fortemente 

pressionada pelo incremento dos estudos antropológicos, e também sociológicos, com o 

                                                 
66 Fernandes chega a se reportar ao folclorista francês Pierre Saintyves que afirmava não existir sequer um 
folclore burguês, uma vez que estes ascendiam a uma cultura hegemônica (FERNANDES, 2003, p.43). 



 142

advento da UFG. Como o Folclore não se firma como disciplina autônoma no meio 

acadêmico – o que, como vimos, não teve tanto peso sobre as ações da CGF, que estava mais 

vinculada a uma tradição literária do folclore –, os folcloristas goianos se apegaram às 

políticas de geração de renda e ao empreendimento do turismo cultural como forma de 

consolidar Goiás como portador de um folclore próprio. Consubstanciadas essas 

manifestações folclóricas como fruto de uma “tradição”, por meio dos usos da memória e da 

identidade, foi possível afirmar o encontro do povo goiano com suas manifestações culturais – 

nem tão autênticas, mas ainda assim representativas. Com a chegada dos estudos científicos 

sobre essas manifestações, os folcloristas goianos buscam a manutenção de seu “campo de 

atuação” ao atestarem a geração de renda e o turismo cultural como saída para a preservação 

da cultura goiana. 

Não é preocupação deste trabalho os efeitos do turismo cultural sobre as 

comunidades atingidas, mas: 

Não podemos esquecer que, juntamente com os impactos positivos do 
turismo cultural na economia local – gerando recursos e criando novas 
oportunidades de negócios, trabalho e renda –, há sempre os riscos de danos 
à natureza e à identidade local, trazido pelos empreendimentos do setor, que 
alcançam lugares os mais distantes, onde geralmente a vida é muito simples 
e onde pequenas comunidades, organizadas em torno de práticas culturais 
muito antigas, se vêem bruscamente alteradas pela chegada de forasteiros e 
seus estranhos costumes. (FREIRE e PEREIRA, 2002, p. 128) 

 

Ao manifestar seu descontentamento com o movimento folclórico 

(CNFCP/RL-BN/16.11.77), Regina Lacerda parece estar ciente de que, para aquele momento, 

o melhor que se poderia acrescentar, em termos de produção de conhecimento sobre as 

manifestações populares, viria mesmo da aplicação dos métodos e práticas científicas. E a 

melhor contribuição da CGF viria do respaldo aos jovens interessados pelo tema do Folclore e 

do apoio às políticas públicas e às ações privadas – como no caso da OVAT, da cidade de 

Goiás – alinhadas em favor das agregações de valores às manifestações populares. Esses 

valores devem subsidiar a manutenção da memória e da tradição, que, por sua vez, capacitem 

o “espaço cultural” como merecedor de constar como patrimônio cultural; o que 

conseqüentemente traria a geração de renda para a comunidade pela exploração do potencial 

turístico ou pelo “aprimoramento” do artesanato local. Além disso, a atribuição de valores 

culturais contribuiria para a manutenção de uma hegemonia exercida por uma elite, que 

delegava aos intelectuais regionais, os folcloristas inclusos, as atribuições sobre as demandas 

da cultura e da identidade regional. 
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Entre estas atribuições está a identificação do “outro” numa sociedade 

“definida”, cabendo “lembrar que este outro é a representação que dele se faz” 

(PECHINCHA, 2006, p. 97). Ao construir uma representação da cultura goiana, através de 

suas manifestações folclóricas, a CGF não apenas cria uma identidade cultural para Goiás, 

mas a fixa em patamares de pertencimento pela aceitação de um folclore já apropriado, já 

convertido em “popular”. A premissa anterior se reflete na pasteurização das manifestações 

festivas, nos folguedos, que precisam se adaptar ao formato de espetáculo turístico; nas 

culturas materiais, convertidas em peça de artesanato, vendidas como souvenir; e na 

consagração de um tipo de abordagem do folclore mais aproximado com a literatura, se 

eximindo da responsabilidade dos aprofundados trabalhos acadêmicos. Somados à 

sacralização do lugar, imputado pelas ações de tombamento dos centros históricas, são estas 

as três vertentes do legado da CGF que se vinculam à instituição de representações ampliadas 

da cultura goiana, na formação de uma identidade regional.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Feita a descrição do movimento folclórico em Goiás a partir da atuação da 

Comissão Goiana de Folclore, no período delineado pela pesquisa, e apresentadas as 

construções históricas e identitárias empreendidas por ela sobre as “culturas do povo” e as 

culturas populares em Goiás, é chegado o momento de apontar algumas considerações que a 

análise de nossas fontes nos permitiram alcançar, indicando, ainda,, alguns outros caminhos 

que podem ser trilhados para os estudos sobre as construções de identidades operadas por 

meio das manifestações culturais.  

De modo similar ao que ocorre com o movimento folclórico nacional, 

referimo-nos ao enfraquecimento que sofre a CNFL quando Renato Almeida precisa acumular 

também as diretorias da CDFB (em 1964) e do IBECC (em 1965), a CGF perderia parte de 

seu prestígio, quando Regina Lacerda assume o trabalho em diferentes frentes de 

desenvolvimento e manutenção do folclore, atuando no Conselho Estadual de Cultura (desde 

1967) e na GOIASTUR (em 1976). A despeito das variadas tarefas da folclorista, a Comissão 

Goiana de Folclore continua a existir. 

No processo de reconhecimento do Folclore como ciência, levado a cabo pela 

CNFL, vimos que a Comissão Goiana optou adotar uma conduta distinta, pois se distancia das 

discussões “científicas” para se apegar ao que podemos denominar de uma “visão tradicional” 

de entendimento do folclore, assumindo a ligação do folclore regional com o viés literário. 

Essa opção foi feita mesmo em detrimento de uma situação muito favorável, que se apresenta 

com a implantação da UFG (1960). Nesse contexto, um número considerável de intelectuais, 

vinculados de alguma forma com o folclorismo em Goiás, estava envolvido no projeto da 

implantação da universidade e, portanto, seria incorporado aos quadros da UFG.  

O posicionamento da CGF pode ser atribuído, em nosso entender, à acentuação 

da vinculação entre o movimento folclórico e os movimentos de redemocratização, no período 

pós-golpe militar. Apesar do rompimento da “identidade forjada entre folclore e cultura 

popular” (ORTIZ, 1994, p. 71) impetrado pelos Centros Populares de Cultura, foi essa 

vinculação que levou à destituição e ao processo de Edison Carneiro como agente de um ideal 

comunista. Acreditamos que a relação de conflito entre a repressão ideológica do Estado 

antidemocrático e as ações de conscientização da população por intermédio da valorização 

das manifestações populares tenham repercutido na intelectualidade goiana. Para 

estabelecermos esse vínculo, consideramos o perfil dos folcloristas e intelectuais regionais 
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goianos, que, mesmo não estando pessoalmente identificados com o autoritarismo, estavam 

sim vinculados às instituições que prestavam serviço intelectual ao governo, como eram os 

casos do Instituto Histórico e Geográfico e da Academia de Letras. Por tudo que 

demonstramos em capítulos anteriores, não é possível desprezar o papel dessas instituições e 

suas ligações com a política regional e nacional. No mínimo, o que podemos anotar é que era 

preciso muito tato para lidar com as possíveis armadilhas nascidas da associação entre as 

manifestações culturais populares e a subversão política. Do mesmo modo, a inversão desse 

pressuposto, em período de redemocratização, abriu um novo cenário, onde, paradoxalmente, 

as ações e os projetos da CGF se viram incorporados (com “nova roupagem”) em outras 

instituições, com amparo efetivo do governo federal. Não é à toa o renascimento das políticas 

públicas culturais, que revisitam as manifestações históricas (a cultura material) da expressão 

popular. Entre os intelectuais diretamente envolvidos no cenário regional, não podemos deixar 

de mencionar o papel de Colemar Natal e Silva, cuja postura de total abdicação frente aos 

estudos folclóricos, acreditamos ter sido determinante para a relativamente pouca inserção do 

folclore na universidade, isso frente ao que se poderia ter avançado.  

Como os temas folclóricos continuam sendo tratados apenas como temática 

literária no âmbito acadêmico, a CGF se voltou para as iniciativas mais práticas, tais como o 

incentivo e a manutenção das manifestações folclóricas do povo goiano. Nesse caminho, 

reencontrou no patrimonialismo um aliado, ainda que esse último estivesse muito mais 

preocupado com a conservação do espaço físico e dos folguedos como representação cultural 

e histórica. Cabe lembrar que, apenas em fins da década de 1970, com as mudanças 

conceituais adotadas pelo IPHAN sobre os bens culturais, é que surgiram novos processos de 

identificação e tombamento de elementos até então pensados somente como manifestações 

folclóricas, como, por exemplo, o tombamento do Terreiro da Casa Branca, em Salvador. 

Esse processo foi concluído em 1984, não sem um “acalorado debate e inusitadamente 

aprovado por uma estreita margem de votos (3 votos a favor, 1 voto contra, 2 abstenções e 1 

pedido de adiamento)”, na reunião do Conselho Consultivo do IPHAN (FONSECA, 1997, p. 

240). O exemplo anterior demonstra o lento de processo de inserção no IPHAN de 

concepções menos alinhadas com as tendências tradicionalistas, típicas dos “herdeiros” do 

modernismo institucionalizado.  

Como meio de desenvolver as manifestações folclóricas, a CGF também se 

utilizou da parceria com os programas governamentais de incremento ao artesanato e ao 

turismo. O peso simbólico obtido pelos centros históricos tombados como patrimônio produz 

um meio de geração de renda para a sua população, através do turismo cultural e da 
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comercialização de produtos típicos: artesanato, culinária, vestuário, música, dentre outros. 

Explorando o fortalecimento deste mercado consumidor de bens culturais simbólicos, a CGF 

– particularmente, pela atuação da sua Sub-Secretária, Regina Lacerda, que responde também 

como Diretora de Difusão e Divulgação da GOIASTUR – apoiaria o fomento ao artesanato e 

ao turismo cultural. A clareza no possível desenvolvimento regional advindo da exploração 

das “manifestações culturais populares” determinou, entre outros fatores, a reflexão sobre os 

processos de escolhas e interferências mercadológicas sobre as manifestações folclóricas, em 

Goiás. Ressaltando que a associação entre o tombamento de centros históricos e o 

fortalecimento do turismo cultural e do artesanato é muito comum nas cidades históricas no 

Brasil, porém, não temos conhecimento de um processo tão alinhado entre as duas tendências, 

a do IPHAN e a das Comissões de Folclore, como ocorreu nas cidades tombadas em Goiás67.  

A relação entre as ações da CGF e do IPHAN corrobora com a hipótese que 

defendemos. Em nossa interpretação, o movimento folclorista goiano conseguiu manter uma 

sobrevida prestigiosa frente às ações em favor das manifestações culturais, pelo menos até 

início dos anos 1980, em decorrência da especificidade de sua atuação. Enquanto o 

movimento folclórico nacional vivia um declínio, identificado no recorte estudado por 

Vilhena, após a criação da CDFB, em 1964, em Goiás, justamente pela associação com outras 

frentes de ação sobre as manifestações culturais, a CGF ainda consegue atuar nas demandas 

de promoção do folclore. Após este período, também marcado pelo falecimento de 

importantes nomes do movimento (Joaquim Ribeiro, Cecília Meireles, Renato Almeida, e 

outros68), a CDFB até consegue algum destaque com intensas atividades, mas isso se deve 

menos ao histórico em defesa do folclore, e sim como fruto de uma mudança de estratégia69. 

A CDFB abandona o trabalho de produção de um “rumor” para chamar a atenção da 
                                                 
67 O pedido de instalação de processo para o tombamento da cidade de Goiás partiu da própria comunidade, caso 
raro no país. Era mais comum que os processos de tombamento fossem questionados por parte das populações 
locais, ou mesmo fossem arquivados. Entre os questionamentos, são postos à prova os fatores de estagnação do 
desenvolvimento urbano, as mudanças provocadas pelo impacto do incremento turístico nas comunidades, a falta 
de infra-estrutura para atender a esse impacto, a falta de afinidade e identificação da comunidade com as 
atribuições advindas de um centro histórico e as mudanças que o tombamento poderia acarretar às manifestações 
folclóricas do lugar. Algumas destas questões seriam levantadas na cidade de Goiás, em fins da década de 1990, 
com as ações urbanas para atender ao título de Patrimônio da Humanidade. Sobre os processos de tombamento e 
os conflitos gerados, ver os seguintes trabalhos, somente para ficarmos entre os que constam na nossa 
bibliografia: ARANTES, 1984; CANCLINI, 1981, 1994, 2003; CNFCP, 2000; FONSECA, 1997; 
GONÇALVES, 1996; IPHAN, 1996, 2005; MAGALHÃES, 1997; MURTA e ALBANO 2002. 
68 A CGF e a intelectualidade goiana perderam os professores Pedro Gomes, falecido precocemente em 1955, e 
Alcide Celso Ramos Jubé, em 1961. 
69 A CDFB começa a lançar em 1974 a série Cadernos de Folclore, em que apresenta temas de relevância para o 
reconhecimento do folclore brasileiro, como a Capoeira, de Edison Carneiro, a Literatura de Cordel, de Manuel 
Diegues Jr., O folclore na escola, de Maria de Lourdes Borges Ribeiro. Ainda, em 1977, lança a série Folclore 
Brasileiro, com as considerações sobre as manifestações folclóricas em cada Estado, como um volume sobre 
Goiás, elaborado por Regina Lacerda (1977). 
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sociedade sobre as manifestações folclóricas, partindo para uma atuação mais introspectiva, 

de produção de conhecimento e capacitação de novos profissionais, o que não produz, 

necessariamente, o êxito desejado (VILHENA, 1997, p. 244). Já a CGF consegue sobreviver a 

partir de sua opção por se manter ao lado de uma tendência tradicionalista de produção 

folclórica, identificada pela constante apropriação do folclore como tema literário. Para este 

trabalho, essa opção pode ser também denominada de romântica, pelo seu posicionamento 

conservador frente às manifestações culturais. Portanto, imune às polêmicas sobre a 

cientificidade do Folclore e aliando-se às políticas públicas de desenvolvimento do folclore 

como geração de renda, a CGF somente será ameaçada como instituição autorizada para se 

manifestar sobre as demandas da cultura popular com a instalação de um corpo de cientistas 

sociais advindos do Museu Antropológico, que, a partir de uma série de estudos e pesquisas, 

passa a reivindicar para si as prerrogativas de um campo de atuação. 

Este embate acarreta o movimento de reafirmação da CGF, que pode até 

mesmo ser confundido como o ápice do folclorismo em Goiás, com a publicação, a partir de 

1976, de uma série de livros tendo o folclore goiano como tema principal, e, sobretudo, pela 

publicação dos Boletins da CGF, em 1977 e 1980. Outro ponto alto do folclorismo goiano, 

neste último período de nossa análise, é o êxito na realização das Semanas de Folclore e 

Artesanato, já dentro das atividades promovidas em associação com os programas 

governamentais de incremento à mão-de-obra artesanal para aproveitamento do potencial 

turístico dos centros históricos tombados. Essas ações eram favorecidas com alguma ação 

patrimonial, destacando-se a promoção das cidades de Goiás, Pirenópolis, Jaraguá e 

Natividade (hoje pertencente ao Estado do Tocantins). 

Elencadas as escolhas da CGF, ainda é importante sublinhar que o 

posicionamento dessa Comissão face às disputas pela cientificidade de seu objeto, nos 

remonta ao pensamento de Luiz Costa Lima, quando o autor anota que o folclore poderia ser o 

ponto de partida para combater a “manutenção de uma hegemonia que o discurso científico 

continua a desempenhar” (LIMA, L., 1989, p. 44). Partindo dessa reflexão, identificamos uma 

incongruência do posicionamento da CNFL: a sistematização, a descrição minuciosa, a 

aplicação de uma metodologia estranha ao meio, acabaria por resumir, sintetizar, suprimir das 

manifestações folclóricas a sua “espirituosidade”, transformando o Folclore em Etnografia. 

Seria mais apropriado para os folcloristas, e, segundo Rossini Tavares de Lima, mais digno 

para a categoria (LIMA, 2003, p. 166), que se mantivesse o discurso em favor de uma 

“ciência brasileira”, afirmando o lugar para uma produção que procurasse a todo custo manter 

o teor da “cultura espontânea”, autóctone, bucólica, intimista, revelando, assim, as 
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particularidades do seu próprio objeto de estudo. Entretanto, no afã de se tornar “grande 

ciência”, ocorre o desvirtuamento dessa premissa, o que faz justas as críticas feitas por 

Florestan Fernandes, ou de Renato Ortiz, depois dele: 

 

Qualquer estudioso que tenha lido os livros dos folcloristas, partilha desta 
insatisfação que se esconde por trás da disparidade dos dados sobre as 
manifestações populares, que dizem pouco sobre a realidade das classes 
populares, e muito sobre a ideologia daqueles que os coletaram”. (ORTIZ, 
1985, p. 1) 

 

A tempo, é fundamental anotar que estamos cientes das dificuldades inerentes à 

associação entre uma “ciência do folclore” e a presença de um olhar investigativo capaz de 

resguardar as peculiaridades do objeto a ser estudado. Sabemos que a coleta, o ordenamento e 

o recorte do “material folclórico” apóiam-se numa ação de interferência do pesquisador que 

acaba por transformar a “visão” e a “materialidade” do seu próprio objeto, uma vez 

apropriado. Essa ação, como anotamos, é inerente ao processo metódico que acompanha o 

pesquisador. Nossa crítica não necessariamente se encaminha ao processo metódico, mas às 

apropriações que descontextualizaram as manifestações culturais populares, com o objetivo 

de, ao traduzir a manifestação popular numa “linguagem científica”, retirar dela as 

associações simbólicas, que são parte integrante da comunidade “produtora” daquela 

manifestação – a coletividade não produz uma manifestação cultural para ser estudada ou 

admirada como “arte a ser adquirida”, ela a vivencia como um meio que permite a 

compreensão de seu “fazer histórico”.  Assim sendo, o fruto das manifestações culturais não 

pode ser tratado como mero artefato.   

Ao longo do nosso trabalho, procuramos esclarecer de que forma a atuação da 

CGF interfere na construção de uma identidade cultural para Goiás. Apesar das dificuldades 

que encontramos na coleta e no trato da documentação, a utilização de uma bibliografia 

complementar, qual seja, a própria produção dos folcloristas goianos sobre a sua relação com 

o tema, permitiu-nos associar folclore e identidades. A seguir, como anunciado, tecemos 

considerações que têm por objetivo, simultaneamente, apontar os eixos orientadores desta 

pesquisa e indicar, para futuras pesquisas, reflexões que podem, certamente, ser ampliadas. 

Nesse sentido, essas considerações finais se compõem de um debate que, antes de desejar ser 

conclusivo, almeja indicar a amplitude de questões pertinentes ao campo de estudos das 

manifestações culturais e sua relação com as identidades. Se esse campo, por longo tempo, foi 

visitado pela Antropologia e pela Sociologia, atualmente, a História descobre, cada vez mais, 
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as possibilidades de interação entre seu saber disciplinar e as práticas culturais 

contemporâneas.     

Em primeiro lugar, gostaríamos de fazer algumas colocações sobre a noção de 

cultura popular e sua relação com o folclore, uma vez que parte da preocupação, que guiou 

este trabalho, se concentrou nas atuais demandas em torno do que se busca identificar como 

“patrimônio imaterial”, numa nova fase de renovação das formas subjetivas de atribuição de 

valores e construções identitárias. Na visão sempre direta das estruturas de poder feitas por 

Néstor Gárcia Canclini, temos que: 

 

As culturas populares (termo que achamos mais adequado) se constituem por 
um processo de apropriação desigual dos bens econômicos e culturais de 
uma nação ou etnia por parte dos seus setores subalternos, e pela 
compreensão, reprodução e transformação, real e simbólica, das condições 
gerais e específicas do trabalho e da vida. (CANCLINI, 1981, p. 42) 

 

Assim, como forma de manutenção de uma hegemonia cultural, a categoria 

dominante se apropria das manifestações culturais do povo, desconsiderando as formas 

desiguais pelas quais estas mesmas manifestações são percebidas no interior da categoria 

“subalterna”, de forma a nivelar e homogeneizar o que é “do povo”, convertido em “popular”. 

Essas reflexões nos levam à noção de “democracia cultural”, defendida pelo antropólogo 

Gilberto Velho, como forma alternativa de pensar estas formas mútuas de apropriação: 

 

Democracia cultural implica o reconhecimento de diferentes valores 
culturais e o abrir espaço para que esses diferentes valores culturais possam 
se expressar. Alguns deles se expressarão de modo mais efetivo, mais 
vigoroso, diante de instâncias maiores, como o mercado. Mas não se trata de 
tiranizar esses grupos por intermédio do mercado e, sim, de criar condições 
para que esses grupos e esses indivíduos – indivíduos produtores e 
indivíduos artistas – possam, de algum modo, ter a oportunidade de escolher 
o que querem fazer. Para isso, entretanto, é preciso dar condições mínimas 
de trabalho e de acesso à informação e à circulação. (VELHO, 2000, P. 10) 

 

Em segundo lugar, interligada às discussões anteriores, desejamos, no espaço 

das considerações finais, retomar a questão da apropriação das manifestações folclóricas na 

construção de identidades regionais. Interessou-nos, no decorrer de nosso trabalho, discutir 

como o processo de escolha, que recaiu sobre determinadas manifestações folclóricas, então, 

apontadas como as mais relevantes, as mais representativas, ou as de maior potencial, definiu 

a fixação de identidades. Como vimos anteriormente, a atribuição de identidades não se opera 

sem que haja uma aceitação por parte da comunidade, uma simbiose entre o que lhes é 

apresentado como elemento aglutinador e o atendimento de seus anseios e necessidades de um 
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sentimento de pertencimento a um grupo, a uma cultura. É essa “circularidade” que legitima a 

fixação de uma identidade regional. De um lado, a necessidade da categoria hegemônica em 

se manter como dominante, apropriando-se para tanto da cultura popular, e, do outro, a 

necessidade dos setores subalternos em se ver incluídos num movimento maior de 

representação, que é dado de forma simbólica pelos mecanismos oficiais, como o 

reconhecimento da mídia ou a consagração como patrimônio cultural, por exemplo. 

Na escolha de determinadas manifestações culturais locais, como o Fogaréu, as 

Cavalhadas e outras festas religiosas de determinada comunidade, como formas de 

representação de uma cultura goiana, a CGF amplia uma identidade local, transformando-a 

em manifestação de uma totalidade de indivíduos bastante disformes culturalmente, como é o 

caso das diferentes comunidades culturais, praticamente díspares se focadas geograficamente 

de sul a norte, que compõem o território goiano. 

 

                               

Imagens 5 e 6: Como exemplo da identidade ampliada que se cria para o povo goiano, temos, na Imagem 5, um 
folder turístico da década de 1980, no qual a Procissão do Fogaréu, na cidade de Goiás, é divulgada como 
manifestação típica do Estado. Diferentemente, já como parte de uma ação de registro do Círio de Nazaré, que 
ocorre em Belém, no Pará, a procissão é tomada como manifestação religiosa em si, e assim é considerada como 
um patrimônio do povo brasileiro, e não apenas por meio de uma identificação com a sua comunidade local. 

 

Neste ponto seria interessante um comentário a respeito da crise de identidades 

por que vem passando alguns segmentos da sociedade, sobretudo com o chamado “processo 

de globalização”. 

 

A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de 
identidade. A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode 
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levar ao distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à 
cultura local. De forma alternativa, pode levar a uma resistência que pode 
fortalecer e reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou levar ao 
surgimento de novas posições de identidade. (WOODWARD, 2000, p. 21) 

 

Sobretudo, no momento atual, no chamado período de crise dos paradigmas, e 

também numa época em que o papel da mídia é preponderante para as reafirmações 

identitárias, as identidades forjadas pela cultura sofrem constantes questionamentos e 

demandam cada vez mais de subsídios para sua sustentação. “Enquanto, nos anos 70 e 80, a 

luta política era descrita e teorizada em termos de ideologias em conflito, ela se caracteriza 

agora, mais provavelmente, pela competição e pelo conflito entre as diferentes identidades, o 

que tende a reforçar o argumento de que existe uma crise de identidade no mundo 

contemporâneo” (WOODWARD, 2000, p. 25). 

O terceiro ponto, que cabe ser anotado nessas considerações finais, refere-se à 

importância, nos últimos anos, da produção folclórica como fonte histórica para o 

entendimento da sociedade. Desde o movimento modernista, amparado nas pesquisas e 

reflexões incentivadas por Mário de Andrade, entendia-se como necessário o conhecimento 

do povo brasileiro pelo levantamento das suas manifestações culturais. A “identidade 

nacional” permitiria a coesão da nação, uma nação que era mais do que branca e européia, 

uma nação herdada do nascimento do Macunaíma:  

 

A noção de folclore é estratégica na concepção da identidade da nação e de 
sua inserção no todo mundial. Essa noção permite abolir, quer no eixo do 
tempo, quer no eixo do espaço, a dimensão da diferença no plano cultural, 
construindo uma nação uma. No eixo do espaço, opera a idéia de que a 
unidade das manifestações folclóricas encontra-se acima das diferenças 
regionais (a desgeografização). No eixo do tempo, opera a idéia de uma 
temporalidade própria das manifestações folclóricas, revelada na sua suposta 
permanência ao longo da História (a tradição móvel). O tempo do folclore, 
marcado pela continuidade, permitiria uma forma de experiência que, 
ligando o passado ao presente, demarca o campo da nacionalidade. 
(CAVALCANTI, 2000, p. 109) 

 

Nessa perspectiva, a produção dos folcloristas goianos pouco contribui para os 

novos trabalhos sobre as manifestações folclóricas em Goiás. As referências, nesse campo, se 

tornam mais ricas com os trabalhos executados pelo grupo de pesquisadores vinculados ao 

Museu Antropológico da UFG (a partir da década de 1970). Todavia, ao tomar o material 

produzido pelos folcloristas goianos como ponto de partida para um estudo histórico, tendo 

como objeto de análise uma determinada percepção da cultura de um povo e suas 

manifestações culturais, tais fontes podem abrir perspectivas numerosas para se pensar sobre 
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o papel que desempenhava o folclorista no interior de um grupo de intelectuais regionais. A 

produção folclórica goiana permite, ainda, compreender a postura CGF ao adotar o uso da 

“literatura folclórica”. Ainda para avaliar as fontes produzidas pelos folcloristas goianos, é 

preciso seguir as recomendações de E. P. Thompson, que previnem sobre a utilização de 

estudos folclóricos como fonte para a história: o significado de um ritual só pode ser 

interpretado quando as fontes (algumas delas coletadas por folcloristas) deixam de ser vistas 

como fragmento folclórico, uma “sobrevivência”, sendo reinseridas no seu contexto total 

(THOMPSON, 2001, p. 238).  

Por último, é preciso aprofundar as reflexões sobre o impacto da economia de 

mercado nas “manifestações folclóricas”. Ou melhor, é preciso reforçar que a expansão 

mercadológica sobre as manifestações folclóricas exige uma demanda por parte da própria 

comunidade afetada para se adaptar ao comércio de bens simbólicos. Nessa negociação, os 

“objetos” materiais não mais das “coisas do povo”, mas do seu “artesanato”. Com o advento 

da pós-modernidade e no atual estágio de propagação do interesse pelas manifestações 

folclóricas, é preciso trazer para o contexto nacional as considerações feitas por Canclini a 

respeito das “culturas populares prósperas”, que conseguem sobrevida, apesar do temor dos 

folcloristas de seu desaparecimento, por meio do desenvolvimento do mercado de bens 

simbólicos. “Nos debates sobre o patrimônio histórico costuma-se ver como inimigos dos 

atuais processos de mudança o desenvolvimento urbano, a mercantilização, as indústrias 

culturais e o turismo” (Canclini, 1994, p.95). Em oposição a essa visão fatalista, Canclini 

considera essas “ameaças” como condições apresentadas para a subsistência dos bens 

históricos e das identidades. Assim, o que o pensador argentino faz é, amparado em dados 

atuais da real situação das culturas populares latino-americanas, apontar uma série de 

“refutações à visão clássica dos folcloristas”, obrigando-os a atualizar a perspectiva em torno 

das questões que envolvem o “tradicional-popular”. Desse debate, destacamos os pontos 

principais: 

a) O desenvolvimento moderno não suprime as culturas populares 
tradicionais; 

b) As culturas camponesas e tradicionais já não representam a parte 
majoritária da cultura popular; 

c) O popular não se encontra nos objetos; 

d) O popular não é monopólio dos setores populares; 

e) O popular não é vivido pelos sujeitos populares como complacência 
melancólica para com as tradições; 

f) A preservação pura das tradições não é sempre o melhor recurso popular 
para se reproduzir e reelaborar sua situação. (CANCLINI, 2003, pp. 
215-236) 
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Não é proposta deste trabalho discutir a respeito da existência ou não de uma 

“goianidade”, mesmo que, nas entrelinhas, esse debate possa estar muito fortemente 

subentendido. Sabemos que, em Goiás, a construção de uma identidade local já foi tema de 

investigações das mais variadas abordagens, e que muito pouco se concluiu, ficando as 

contribuições sobre o tema em aberto. Mesmo assim, esperamos, a partir da avaliação das 

ações da CGF, ter trazido subsídios para esta discussão. Nossa escolha foi modesta: partindo 

das fontes coletadas, buscamos o histórico da CGF, com o intuito de compreender a trajetória 

goiana na sua lide com os temas associados às manifestações culturais. Para tanto, passamos 

pelas primeiras discussões em torno do que se compreendia por folclore, demarcamos como 

significativo o momento da criação da UFG e, por fim, acompanhamos a aproximação entre a 

CGF e as instituições governamentais, que foram capazes de impulsionar o turismo cultural e 

o artesanato.    

A nossa hipótese – de que as ações de incentivo à produção artesanal e aos 

folguedos influenciaram na composição de tais bens como marcadores de um processo de 

construção identitária para Goiás – deve ser compreendida e avaliada no interior de um 

contexto de crise de identidades. Essa crise não é regional, mas mundial, se considerarmos 

que a vivência pós-moderna estabelece um novo “princípio da verdade identitária”, a partir do 

qual a identidade deixa de ser “una e uma” (MATOS, 1996, p. 113)70 para se tornar múltipla e 

deslocada em diversos pontos referentes de alteridade.  

A CGF atuou como protagonista de uma questão extremamente atual, quando 

busca afirmar a identidade e a expressão cultural do povo goiano. Assim sendo, uma vez 

afinada com seu tempo, a CGF agiu lendo e relendo o folclore. Se, de um lado, a literatura 

folclórica tradicional foi objeto caro a essa comissão, do outro lado, foi pela representação do 

antigo que a CGF buscou trazer a cultura goiana para a modernidade contemporânea. Os 

limites dessa empreitada foram apontados no decorrer desse trabalho, não cabendo ser 

repetidos. Mais do que avaliar se a experiência foi acertada ou não, essa pesquisa nos permitiu 

compreender as particularidades do Estado de Goiás, no que se refere ao manuseio de sua 

memória cultural. Dessa maneira, tradição, memória, mudança e desenvolvimento regional 

atuaram (e atuam), em conjunto, para produzir identidades múltiplas, posto que reavaliadas e 

revalidadas (relegitimadas) num contexto que se mostra de maneira peculiar, quando 

comparado às outras regiões de nosso país.  
                                                 
70 Para Olgária Matos, diferentemente da alteridade que dialoga com o seu oposto máximo, a morte, o 
desconhecido, “a identidade corresponde ao já-conhecido – o pré-natal – o mundo das idéias imutáveis, perfeitas, 
luminosas” (MATOS, 1996, p. 113). 
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Por fim, cabe lembrar que, no decorrer de nossa pesquisa, nos deparamos com 

o fator do “esquecimento” das ações em favor do Folclore em Goiás. Este fator traz outras 

questões que podem provocar alguns debates e ajudar a elucidar o entendimento das atuais 

políticas públicas em favor do folclore e das culturas populares. Dentre essas questões, 

podemos citar como exemplo: 1) a desvinculação de alguns nomes envolvidos com o 

movimento folclórico, após a acusação de uma suposta conotação comunista nas obras 

daqueles que pesquisavam e apoiavam as manifestações culturais no período ditatorial da 

década de 1960; 2) o caráter estritamente desenvolvimentista, com ênfase à produção 

artesanal, e, num outro momento, de propulsão turística que é dada ao folclore goiano, a partir 

desse mesmo período; 3) o perfil de aproveitamento do folclore no ensino público de base, 

uma das ações para a qual os folcloristas eram mais solicitados (e solícitos) em Goiás.  

Essas questões podem e devem ser perseguidas por nossos historiadores para o 

melhor entendimento da cultura regional. Ao lidar com esses problemas, o pesquisador escapa 

do reducionismo que esteve atrelado ao estudo de manifestações culturais isoladas tomadas no 

repertório do folclore goiano, como se convencionou academicamente nos últimos anos. Se 

essas manifestações escolhidas para estudo ainda existem e se fazem dignas de um 

levantamento sistematizado de sua história, muito se deve à associação, sessenta anos atrás, 

deste grupo de diletantes que veio compor a Comissão Goiana de Folclore. Apesar das 

dificuldades e do pouco respaldo que obtiveram, esses diletantes conseguiram, de uma forma 

ou de outra, colaborar para a divulgação, a organização, o apoio e o estimulo às manifestações 

culturais denominadas como folclóricas. 
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FONTES 

 

Relatório dos Documentos encontrados sobre a Comissão Goiana de Folclore 

 

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular – CNFCP – Rio de Janeiro - Set/2006. 

Pasta “Correspondência Recebida/Enviada” – Comissão Goiana de Folclore 1948-55. 

Fotos digitais (até 1955) e fotocópias (a partir de 1961)  

21.12.1948 – Ata da criação CGF 

22.12.1948 – Telegrama Renato Almeida – Congratulações 

25.05.1949 – Carta Colemar Natal relato das condições da Comissão Goiana 

16.07.1949 – Carta Gelmires Reis pedindo instruções 

07.11.1949 – Carta Colemar reafirmando compromisso com folclorismo 

26.11.1949 – Carta Colemar de apoio I Congresso Nacional (1951) 

24.07.1950 – Carta Renato III Semana Nacional Folclore – P. Alegre e recomendações 

28.07.1950 – Renuncia Colemar por motivo de improdutividade 

     08.1950 – Carta Colemar aceitando permanência (a pedido de RA) 

14.12.1950 – Bilhete Gelmires pedindo referencias  

            S/D – Carta Colemar (no Rio) colaboração de Regina para CNFL  

04.05.1951 – Carta Renato sobre I Congresso Nacional 

06.06.1951 – Carta Colemar indicando Regina Congresso Nacional 

10.05.1952 – Carta Colemar reorganização CGF, indicação Trindade 

22.05.1952 – Carta Renato agradecendo os esforços de Colemar 

05.06.1952 – Circulares do IBECC Renato agradece Colemar e nomeia Trindade 

07.06.1952 – Carta Renato mais agradecimentos a Colemar 

07.06.1952 – Carta Renato afinidades Educação e Folclore (com anexos) 

14.06.1952 – Telegrama Trindade nomeado Secretário-Geral 

            S/D – Carta Trindade solicitando informações Convênio apoio II Congresso 
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25.09.1952 – Carta Renato cobrando Convênio com Estado (6 já fechados + 3 quase) 

16.10.1952 – Carta Renato sobre Questionário (S.Paulo) e Técnicas de Pesquisa Campo 

22.10.1952 – Carta Regina (por CJT) sobre firmar Convênio 

06.02.1953 – Carta Trindade impossibilidade de Convênio baixa Portaria nº 4 

06.02.1953 – Portaria nº4 colaboração com Divisão de Expansão Cultural do Estado 

23.04.1953 – Carta Renato congratula Portaria pede material exposição Congresso SP   

10.08.1953 – Telegrama Trindade conhecimento de Convênio RJ 

19.10.1953 – Carta Trindade indicando Jarbas Jaime apoio II Congresso Internacional (?) 

06.11.1953 – Carta Renato pedido a Trindade que indique JJ Secretário-Executivo 

     02.1954 – Resumo Regina ao II Congresso Nacional e medidas em Goiás 

27.09.1953 – Bilhete Regina agradecimentos 

19.05.1955 – Carta Regina sobe Congresso Nacional Violeiros Bahia 

________________ 

19.05.1961 – Carta Bráulio Nascimento para Regina curso folclore Fac. Filosofia 

19.05.1961 – Ofício Bráulio curso Folclore na Fac. Filosofia Goiás 

31.05.1961 – Carta Regina dificuldades curso e implantação Instituto Folclore na UFG  

20.06.1961 – Carta Bráulio anteprojeto criação Instituto 

21.07.1961 – Edison Carneiro encaminha sugestões para curso 

16.01.1962 – Carta Edison proposta Universidade preparar especialistas em Folclore  

09.02.1962 – Carta Regina indica bolsista do Conservatório (?) relata folclóre no norte 

09.02.1962 – Regina pede detalhamento curso e disponibiliza o Museu Zoroastro 

03.08.1962 – Carta Edison pede Regina promova Revista Brasileira de Folclore 

09.10.1962 – Carta Edison prefere curso prático folclore para professores e normalistas 

19.10.1962 – Regina confirma apoio Sec. Educação e pede detalhes 

07.11.1962 – Carta Edison Carneiro indica Prof. Zaíde Maciel curso em Jan/63 

17.10.1963 – Regina congratula Edison transformação da Campanha em Instituto e agradece 

verbas para Museu 
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06.08.1964 – Regina lamenta saída de Edison resumo atividades (Noé Sandino diretor 

Instituto) encaminha gravações, possível VI Congresso em Goiânia 

12.12.1964 – Regina denuncia problemas pós-golpe, plano de levantamento folclórico via 

CIVAT (plano de trabalho/convênio anexo) 

16.12.1964 – Renato reafirma importância CIVAT 

10.05.1965 – Regina mandato renovado como Secretária da Comissão Goiana encaminha 

peças para o Museu do Folclore 

28.06.1965 – Regina comunica novo Diretor IGF e exposição no Rio 

14.07.1965 – Renato impossível realização de Congresso em Goiânia 

04.08.1965 – Renato confirmação Regina Secretária-Geral, ampliar assinaturas Revista 

06.10.1965 – Regina atividades mês de agosto e assinaturas da Revista, Livraria Brasil 

Central pede representação. 

25.08.1966 – Telegrama parabéns programação Semana do Folclore 

19.10.1967 – Regina dá notícia sobre Semana do Folclore apesar do Governo, lançamento 

livro Bariani e encaminha material para a Revista  

25.10.1967 – Renato parabeniza esforço material para o nº 20 da Revista 

_______________ 

05.09.1975 – Regina sobre inauguração sede da Campanha (Bráulio presidente) 

16.11.1977 – Regina encaminha material para o Caderno sobree Goiás. “A Comissão para 

mim perdeu a razão de ser” pede afastamento da Presidência “confraria” 

01.09.1978 – Manuel Diegues (presidente) encaminha Estatuto das Comissões Estaduais (com 

anexo) 
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Museu da Imagem e do Som – GO/AGEPEL - Goiânia - Mai/2006. 

Pasta “Regina Lacerda”. 2003 

S/D – “Minha Amiga Regina Lacerda” – Artigo de Hildegardes Vianna (Comissão Baiana de 

Folclore) sobre Regina. 

S/D – Curriculum Vitae 

 

Museu Goiano Zoroastro Artiaga - MUZA/AGEPEL – Goiânia - Nov 2006/Abr 2007. 

Documentação da Comissão Goiana de Folclore e do Instituto Goiano de Folclore. Pastas 

“Folclore”, “Comissão Goiana de Folclore” e “Pesquisa sobre Folclore” numeradas de 1 a 8. 

Documentos fotocópiados. 

      12.1950 – Congresso Internacional do Folclore (B.Aires) Relatório Geral   

07.01.1958 – Boletim notícias IBECC/CNFL/Doc. 392 – X Aniversário da Comissão 

Nacional do Folclore – Discurso Renato (19.12.1957) 

02.05.1961 – Boletim notícias IBECC/CNFL/Doc. 465 – Para a Metodologia da Investigação 

Folclórica de Florival Seraine – Comissão Cearense  

14.06.1966 – Questionário Folclórico encaminhado aos municípios goianos pelo Instituto 

Goiano do Folclore/DEC 

16.08.1970 – Recorte jornal – “Uma Semana de Folclore” – Regina 

05.11.1972 – Recorte jornal – “Folclore – um apelo ao que o homem tem de mais profundo – 

sua expressão espontânea” – Rossini Tavares de Lima 

27.05.1973 – Recorte jornal – Braz Wilson Pompêo de Pina fora do Instituto Goiano do 

Folclore, mas continua editor da Revista do Folclore. 

    06.1973 – As Cavalhadas de Pirenópolis – um estudo sobre representações de cristãos e 

mouros em Goiás (Introdução do original) – Carlos Rodrigues Brandão Prêmio 

Nacional de Folclore “Americano do Brasil” 

21.08.1973 – Recorte jornal – “Paulistas vêem folclore goiano” – Regina no Seminário de 

Folclore Brasileiro – SP. 

           S/D – Recorte jornal – “O folclore em Goiás vai muito bem, obrigado” – Ático Villas-

Boas da Mota vice-presidente Instituto Nacional do Folclore. 

     08.197? – Recorte jornal – “Mesa redonda encerra a Semana do Folclore” 
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21.01.1974 – Boletim nº 15 – Festa Nacional do Folclore – VII Congresso Brasileiro de 

Folclore (Brasília-DF) – Discurso Renato instalação do CBF. 

21.01.1974 – Boletim nº 17 VII CBF – Mesa-Redonda “Ensino e Pesquisa de Folclore” 

Rossini. 

24.01.1974 – Boletim nº 33 VII CBF – Mesa-Redonda “Folclore e Literatura” José Guilherme 

Merquior. 

25.01.1974 – Boletim nº 37 VII CBF – Mesa-Redonda “Diretrizes da Política e de Defesa do 

Folclore Brasileiro” José Calazans (relator). 

01.08.1975 – Recorte jornal – “Museu da UFGo levantará folclore de Goiás” – Carlos 

Brandão 

30.08.1976 – Programa e Realizações do Serviço de Proteção ao Folclore de Goiás – com 

histórico e os objetivos do novo IGF. 

15.12.1976 – Relatório Serviço de Proteção ao Folclore – Pedro Amor palestrante substituto 

Regina. 

16.05.1977 – Texto s/ autor sobre “Histórico do nosso folclore”, “Enfoque atual do mesmo”, 

“Incentivo dado ao folclore” e “Perspectivas futuras”. 

           S/D – Proposta de Trabalho para o Estudo e Defesa do Folclore no Estado de Goiás – 

Instituto Goiano do Folclore – Joesyr Rodrigues Taveira Rocha 

     07.1977 – Modelo de Formulário para Pesquisa de Campo – Instituto Joaquim Nabuco 

(Curso de Especialização em Pesquisa Folclórica). 

05.08.1977 – Plano de aplicação: Semana do Folclore – GOIASTUR, Secretaria de Serviço 

Social, Superintendência de Assuntos Culturais e SUPLAN. 

03.1978 – “Serviço de Proteção ao Folclore – Como funciona, O que não funciona, Porque 

não funciona, Como deve funcionar, O que é necessário para funcionar” - 

relatório sem autoria.  

18.05.1988 – 3º Curso (?) “Folclore: Cultura Viva” em Goiânia. Instituto Goiano de Folclore 

– Instituto de Estudos de Folclore (SE) – Bibliografia e Conceitos. 

            S/D – Recorte jornal “Regina e o Folclore” – Bariani Ortêncio. 

12.1992 – Revista “Goianiadade” – A Cultura da Miscigenação.   
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Centro de Informação e Documentação Arquivistica - CIDARQ - UFG 

Goiânia - Set 2007 

Acervo Colemar Natal e Silva – Livro 43e – 1961/1962. 

28.07.1962 – Ofício Colemar a Renato Almeida sobre Convênio 

01.08.1962 – Convênio entre o IBECC e a UFG (Centro de Estudos Brasileiros) 
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ANEXO I - Carta de William John Thoms71, sob o pseudônimo de Ambrose Merton, 

publicada na revista londrina The Athenaeum, em seu número 982, de 22 de agosto de 1846.  

 

As suas palavras mostram amiúde o interesse que toma por tudo quanto 

chamamos na Inglaterra de “antiguidades populares”, “literatura popular” (embora seja mais 

precisamente um saber popular que uma literatura e poderia ser, com mais propriedade, 

designado por uma boa palavra anglosaxônica, Folk-lore, o saber tradicional do povo) que 

não perdi a esperança de conseguir a sua colaboração na tarefa de recolher as poucas espigas 

que ainda restam espalhadas no campo no qual os nossos antepassados poderiam ter obtido 

uma boa colheita.  

Quem quer que tenha estudado os usos, costumes, cerimônias, crenças, 

romances, refrões, superstições etc dos tempos antigos, teve ter chegado a duas conclusões: a 

primeira, quanto existe de curioso e de interessante nesses assuntos, agora inteiramente 

perdidos, a segunda, quanto se poderia ainda salvar, com esforços oportunos. O que Hene 

procurou fazer com o seu Every-Day-Book, etc... o Athenaeum, com a sua larga circulação, 

pode conseguir com eficiência dez vezes maior! Reunir um número infinito de fatos 

minuciosos, que ilustram a mencionada matéria e vivem esparsos na memória dos seus 

milhares de leitores, e conservá-los em suas páginas até que venha um James Grimm e preste 

à mitologia das Ilhas Britânicas o bom serviço que o profundo tradicionalista e filólogo 

prestou à mitologia da Alemanha. Este século dificilmente teria produzido livro mais notável 

e imperfeito como o seu próprio autor confessa na segunda edição da Deutsche Mythologie – 

uma soma de pequenos fatos, muitos dos quais, tomados separadamente, parecem triviais e 

insignificantes, mas quando considerados em conjunto com o sistema no qual os entrelaçou 

sua grande mentalidade, adquirem então um valor que jamais sonhou atribuir-lhes quem 

primeiro os recolheu.  

Quantos fatos semelhantes uma só palavra sua evocaria, de norte a sul, de John 

O’Grot à Ponta da Terra! Quantos leitores ficariam contentes em manifestar-lhes o seu 

reconhecimento pelas notícias que lhes transmite todas as semanas, enviando algumas 

recordações dos tempos antigos, uma lembrança que qualquer uso atualmente esquecido, de 

                                                 
71 Transcrevemos o trecho publicado pelo IBECC nos Anais da IIª Semana Nacional do Folclore, no Rio de 
Janeiro, em 1949. Essa mesma transcrição foi reproduzida por Rossini Tavares de Lima (1952, 7ª ed. 2003), por 
Laura Della Mônica (1982, 3ª ed. 1989) e por Luís Rodolfo Vilhena (1997). Contudo, este último retira sua 
transcrição do Documento da CNFL, nº 46, de 30 de julho de 1948, apresentando como data de seu lançamento 
22 de agosto de 1848, e não 1846, como consta nas obras citadas. 
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alguma lenda em desaparecimento, de alguma tradição regional, de algum fragmento de 

balada!  

Tal serviço não seria apenas para o tradicionalista inglês. A conexão entre o 

Folk-lore da Inglaterra (lembre-se de que reclamo a honra de haver introduzido a 

denominação Folk-lore como Disraeli introduziu a de fatherland na literatura deste país) e o 

da Alemanha é tão íntima que essas comunicações servirão possivelmente para enriquecer 

uma futura edição da Mitologia de Grimm. Deixe-me dar-lhe um exemplo dessas relações 

num dos capítulos que trata largamente do papel do cuco na mitologia popular, do caráter 

profético que lhe deu a voz do povo, Grimm cita muitos casos de derivarem as predileções do 

número de vezes que seu canto é ouvido. E menciona também uma versão, popular “que o 

cuco canta antes de se ter fartado de cerejas, três vezes”. Fui informado recentemente de um 

costume que existia outrora em Yorkshire, que ilustra o fato da conexão entre o cuco e a 

cereja. E isto, também, em seus atributos proféticos: um amigo comunicou-me que as crianças 

de Yorkshire, antigamente, estavam acostumadas (e talvez ainda o estejam) a cantar uma 

roda, em torno da cerejeira, com a seguinte invocação: 

 

Cuco, cerejeira, 

venham cá e nos digam 

quantos anos teremos de vida. 
 

Cada menina sacudia a árvore e o número de cerejas derrubadas indicava o 

número de anos de vida futura.  

Eu sei que o verso infantil que citei se conhece bem: a maneira, porém, de 

aplicá-lo não foi anotada por Hene, Brande, ou Ellis e é um desses fatos que, insignificantes 

em si mesmo, têm grande importância quando formam elos de uma grande cadeia, e um 

desses fatos que uma palavra do Athenaeum colheria em abundância para o uso de futuras 

investigações no interessante ramo das antiguidades literárias – o nosso Folk-lore. 

 

Ambrose Merton 
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ANEXO II – Carta do Folclore Brasileiro (1951) 
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