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SEMANA DE FOLCLORE
CULTURA POPULAR:

AGOSTO/g6

- Conforrne foi aprovado pelos
participantes da reuniõo preparatória
para o planejamento e organização da
32" Semana de Folclore e Cultura
Popular de Belo Horizonte e o 6o
Painel sobre Folclore e Cultura
Popular em Mìnas Gerais, realizada
dra22 de abril próximo passado, ficou
estipulado o período de l7 a,24 de
Agosto de 1996 para a realização
deste evento.
Foram sugeridas as seguintes
atividades:
- Publicação e lançamento do " Bo letinr
No 17 da C^'IFL",
- Elaboração de uma Cartilha de
orientação de Pesquisa do Folclore na
comunidade, destinada aos professores
da rede de ensino público do Estado
deMG,
- Realização de Cursos de Folclore
para estudantes e professores de 1o e
2o graus (nível básico) e para
estudantes e professores universilários
(nível avançado),
- Apresentação e Mostra de Músicas,
Danças e Folguedos F'olclóricos de
MG,
- Realização da Missa Conga, sob a
responsabilidade da Federação das
Guardas de N.S. do Rosário de MG,
- Realização da Festa de Yemanja, sob
a responsabilidade da Federação
Espírito Urnbandistr do Estrdo de MG
- Realização do " I Fórum sobre
Folclore e Cultura Popular" para
analisar e debater temas de interesse
para os estudos folclóricos e para as
pessoas, instituições e grupos que
vivem ou se aproveitam das
manifestações folclóricas. Entre os
temas esüio pré'selecionados: conceito,
pesquisa, educação, eventos, turismo
e

-Realnação da "Assembléia Geral da
CMFL" (dia 24/agosto/96): sessão
comemorativa, encerÍamento e
avaliação da semana.
Nota:.4 Diretoria da CMFL gostaria
de contar com o apoio decisivo de
cada um dos seus membros, (1) dando
suge stões para operacionaíização das
propostas aprovadas, (2) na
participação efetivo para a realização
das ações e eventos e (3) no
aproveitatnento e usufruto de todas as
atividades que se realizarem.

atuação nas áreas de Educação e
Cultura de Minas Gerais. A cerimônia
foi realizada dia 2l de abril próximo
passado, em Ouro PretolÌvlG.

Por seu incessante e proficuo trabalho
como antropólogo, folclorista e
investigador e, por sua inestimável
contribuição aos estudos e às pesquisas
da ciência folclórica, o Prof. Saul
Martins foi designado "Membro
Correspondente" da Comissão
Irternacional Permanerúe de Folclore,
com séde em Buenos Aires, Argentina.
Encaminha e assina o Prof. Félix
Coluccio, secretário geral da CIPF.
Notaz Parabéns duplamente Mestre
Saul por mois estas merecidas
honrarìas. E um privilegio para todos
nós, seus herdeiros e eternos alunos,
tê-lo como nosso sempre Presidente de
Honra da CMFL.

- o ofornal do Folclore", írgfio de
dil'ulgaÉo da Federação de Reisado do
Estado do Rio de Janeiro, já em seu 2o
ano. Destaca o Projeto "Folias de
Reis", criado pela Federação com a
finalidade de preservar os 90 grupos e
ternos de folias existentes no Estado.
- o oAboi.o" (ano II,no 6), revista de
literarura & idéias, enviado pelo Amalê
- Grupo de Divulgação das
Manifestações Folclóricas de Juiz de
Fora/ÌvíG.
- o livro "Cavalhadas de Pirenópolis:
um estudo sobre representações de
cris-tãos e mouros em Goiós" (prêmio
nacional de Folclore /1973, Instituto
Goiano de Folclore) gentilmenrte
enviado pelo autor, o Prof. Carlos

BOLMM NO I7

- Estamos convidando todos os
membros - efetivos, colaboradores e
correspondcntes - para nos enviar seus
"trabalhos, estudos, pesquisas de
campo, ensaì os, monograJì ag, defesas
de tese, paleslras, resumos, contos,
"causos", romanees e poesias sobre
temas folclóricos e trabalhos sobre o
aproveitamento do Folclore",
conforme prevê o Art. 11 $ lo, $2o e $3o
do Estatuto do Conselho Editorial da
CMFL paÍa compoÍ o nosso "Boletim
17". Pretendemos editar 1.000
exemplares e distribuí-lo nacional-
rnente.
Notu Em função do tempo limitado
que teremos entre q análise e
aprovação do material e a preparação
da publicação, estabelecemos a data-
limite para entrega dos originais até
odiaw-!22!.

MEDALHA DA
INCONFIDËruCIN

- Frof. Saul Martins foi agraciado com
a Grande Medalha da Inconfidência,
a mais alta e a mais importante
condecoração do Estado de Minas
Gerais por suas atiüdades acadêmicas
e científicas nos campos da

ia e do Folclore e Dor stra
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CIFL t,lotÍcios pos 02
gr"rcs

Campinas,SP.

- o l ivro "Euro-América: uma
realidade comum ?", publicado pela
Comissão Nacional  de Folc lore/
IBECC/UNESCO, 1996, sob a
coordenação do Prof. Braúlio do
Nascimento, vice-presidente da CNF.
A pergunta-título, que motivou esta
publicação, estí respondida, de forma
particularizadâ, em cada um dos i4
estudos que compõem este importante
livro.

Entre os autores, está presente
o companheiro Edirnilson de Almeida
Pereira, vice-presidente da CMFL, com
o trabalho: "Religiosidode Popular:
uma ponte entre Brssil e Península
Ibërica". Focalizando as relações entre
Brasil e Peninsula Ibérica, no plano da
rel ig iosidade popular.  Edimi lson
centra suâs refexõcs nas "ex:periências

do homem brasileiro e lusitano com o
sagrado",  estudando ulna das
manifestações de grande ocorrência no
Brasil: a Folia de Reis. "A cultura
popular nas áreas rurais hrasileìras
possui ntuito em comttm con asfonlcs
da cultura popular porluguesa. Porém,
cotÌt a interferência da
contextualizoçõo da vida e da
insurgência observamos qLte o
conservadorisrno da cultura popular
aponta para unta repetição ent
diferença dos eventos cttlttr(tis. A
contextualização e a insurgência
implicarn a oportunidade de recriar -
sobre uma base arcaica, garantida
pelo conservadorisnto - outras
sigtrificações para osfatos cultureis e

funcionan conto anlíteses do
conservadorisnto...

Os laços de pertencintento dos
representantes da cultura popular são
tecidos cont base nesse saber rccebido
dos antepassados. Ao tontarmos
especificamente a Folìa de Reis para
análise. destacamos a necessidqde de
se realizar pesquisas com daclos ntais
recentes sohre o ritual afinr de situa-
lo no processo de relações entre
tradição e modernidade. Só então
teremos como refletir de modo
sotisfatório sobre o percttrso da Folia
ent lugores diferentes e
correlacionados, corrto o Brasil e
Península Ibérica.

Ja, a enre esses
espaços se contrói também com
materiais da vivência religiosa. Os
olhares mais atentos - como o dos
I[agos que distinguirant a estrela da
anunciação do trIessies - se inclinarão
a perceber na cultura popular um
cominho para entender as relações
entre o intaginário religioso e os
ambientes sociais que o

fundamentam,"

- diversos catálogos das exposiçõesjá
realizadas na SaIa do Artista Popular
da Coordenação de Folclore e Cultura
PopllarlFUNARTE/ÌvÍINC, situada à
Ruado Catete. 179. Rio de Janeiro/Rl:
N'49 - Bambu
N" 50 - Jory;e Rodrigues - Formas do
Sagrado: orixás en nadeira
No 5l - Os bichos telúriccts de Jorge
Brito
No 52 - A Lira do l,ble: cerqnüsta e
musa do Jequitinhonha
N" 53 -Arte no carnattal: a prcparação
e afesta
No 54 - Bordados de mel: arte e tëcnica
do richelieu ,
No 55 -  Sonhos em nt in iatura:
memórias de Seu Pennínio
No 58 - Argìla mostro pantanal:
ceramistas de Mato Grosso do Sul
No 59 - Ìt[estre Isabel e sua escola:
cerânica rto ï/ale do Jequitinhonha
No 60 - Nelson Sargento pinta
No 61 - Escrevendo na madeira:
esatlturas de José Heitor

CORRESPONDÊNCIA

- da Baronesa Esther S.^d Karwinski,
infornrando-nos que ela foi nomeacia
para a presidência da Comissão
Paulista de Folclore.
Nota: Em nome de todos osfolcloristas
de Ìvfinas Gerais, a CMFL deseia à
Baronesa Esther Karwinski ntuito êxito
à frente da CPFL.
- da folclorista e escritora Lúcia
Machado elc Almeida, membro
fundadora da CMFL, comunicando-
nos que por motivos de saúde e de
mudança para São Paulo. desligou-se
da CMFL.
- do folclorista Liza;ro Barreto, de
DivinópolisiMG, comunicando-nos
que "por motivos alheios à sua

, sollcltou o scu
do quadro da CMFL.
Notai Apesar de sermos obrigados a
acatar tal decisão, contrária à nossq
vontade, a Diretoria da CMFL vem,
em fiome de todos os seus nrembros,
cumprimentar e agradecer aos ex-
membros por sua dedicaçdo e
contri b ui ção aos estudos fo I c I óri cos e
ao desenvolvimento desta Conti ssão.

- do folclorista f,'rancisco Ribeiro do
Nascimento, membro da Comissão
Paulista de Folclore e presidente da
Casa do Folclore "Prof. Albino Lutz
Caldas", de Santos/SP, comunicando
que recebeu correpondênçia da
escritora e poeüsa Maria de Lourdes
Agapito, de Lisboa, Portugal,
comentando em forma de poesia sobre
o seu trabalho " Bordados da h[adeì rq "

e "Bordados da Ìvíadeira nos Ìv[orros
de Santos" queaprescntamos a seguir:
"Ìvlorros-innãog Santos e Fttnchal,
interlaçam as mãos, no mesmo ideal,
cidades irmõs. Traço cultural, grupo
de artesãs. numa amizade real, no
espaço e ciatividade, bordar com arte
à mão, ex-libris da cidade, merece
apoio e pronroção. Os bordaelos são
irnponentes, na sna confecçõo, são
lindos, excelentes, os bordados à rnão.
Mantendo a tradição, sem olhar qs

canseiras, parabéns ao anfitrião e a
todas as bordadeiras!"

- de Renato J.C. Pacheco, secretário
geral da Comissão Espiritosantense de
Folclore, agradccendo pelo envio do
CMFL Noúcias.
: da-Baronesa Esther Kanvinski.
presidente da Comissão Paulista de
Folclore, cumprimentando Pelo
Estatuto do Conselho Editorial da
CMFL
- da folclorista Maria Brígido,
presidente da Comissão Paraense de
Folclore, agradecendo pelo envio do
Boletim e do Notícias da CMFL.
- da Comissão Nacional de Folclore,
cumprimentando pela aprovação do
Estatuto do Conselho Editorial da
CMFL. "E maìs utna porta que se abre
aos estudiosos da nossa cultura
popular ",ercrwe Delzimar Coutinho,
secretária-adjunta da CÌ.IFLiIBECC

AGRADECIMENTOS



CMFI Notícios úq 0l

PUBLTCAÇOES

A Thesaunrs Editora dc Brasília
tda. lançou uma série cie l ivros

na ârea do Folclore;
1/ - "Cachaça", de Mário Souto

ior. História. hurnor. medicina
rica, proibições, religião, serenata,

inonímia, sociologia ç outroas
da aguardente no Brasil. Este

ivro é um verdadeiro oainel
iológico onde são destacadas a
lise e honestidade da pesquisa. il8
inas. R$ 9,00

2/ - "Do Sqber ao Fazer". de
ilda Mendonça & Ivonete Barroas.
olclore e cultura popuiar. 82 páginas.

6,00
3/ - uEstórías do Diabo". de

Altimar Pimentel. Neste livro o autor
reúne contos em que o Diabo é

rsonagenì de primeiro plano. Ao
meslÌro tenpo que divertem, as
narrativas fornecern uma visão de
religiosidade ingênua do povo, através

e personagern tão
errif içantemente pintado pelas

religiões cristãs e que na tradição
popular surge hurnanizado, próxirno ao

3m, com ele mantencio íntima
ivência. Traz também um sstudo
parativo entrc outras versões

radas na Finlândia. Suecia,
stônia, Livônia, Noruega,
inarnarca, Is lândia, Austr ia,
lernanha, Portugal,  Indonésia,

ica Dominicana, Porto Rico,
ívia, Argentina, Cabo Verde,

;ores, Hungria, Romênia, entre
tros. no final da obra, drvulga os

nomes das contadores das estórias
leçionadas parâ estc livro. Obra

ndispensável atodos que se inleressam
a cultura popular. 157 páginas,

ilustradas. RS i5.00
4l - "Estórias da hoca da

íte", de Altimar Pimentel. Esta é
çoleção de contos populares que

a prcocupaçãojá rcvelada pclos
lrmãos Grimm de prcservação da
inguagem do povo. Estas "Estórias da

da Noite" constituem uma especie
"canto de cisne" dos tradicionais

narradores do Nordeste... l.l8 páginas.
10,00

5/ - "EÉórios de Cabedelo",de

Altimar Pimentel. Aqui e"stâo
maravilhosas páginas da imagística
popular, verdadeiras raizes da cultura
brasilcira. E dclas o intcresse em não
deixar morrer a identidade culturai do
povo brasileiro, destroçada dia a dia
pela avassaladora invasão da mídia
teievisiva. 154 páginas. R$ 11,50

6/ - "Estórias de Luzía Tereza',
de Altimar Pimcntel. "O número de
contos populares que Luzia Tereza dos
Santos grâyolr coloca-a entre os mais
prodrgiosos narÍadores do mundo, Há
notícia deum narador israelense, üdo
como o que mais contos populares
transmitiu em seu país. que contou
mais de duzentas histórias (um número
impreciso),  mas não se sabe de
ninguérn que haja atingido a marca de
236 narrativas, como Luzia Tereza".
A Thesaurus Editora sente-se
orgulirosa em publicar neste primeiro
volume, 64 desses contos gravados,
cstudados e organizados por Altimar
Pirnentel çFle, em NOTAS, faz urna
comparação entre as narrativas de
Luz.iaTereza e os contos populares de
todo o mundo. O liwo traz ainda uma
ENTREVISTA com a narradora e
selecionada BIBLiOGRAFIA,
tornando esta publicação do mais alto
signihcado paÍa a memória cultural do
povobrâsileiro. 412 páginas. R$ 35,00

7/ - "Estórias de São ,Ioão do
Sabugi", de Altimar Pimentel. Contos
folclóricos recollúdos no município de
São João do Sabugi, RN, cujo
povoamento vem do século XVII.
Mensão honrosa do prêmio Silvio
Romero, do Instituto Nacional do
FolcLore. 154 páginas. RS 12,00

8l - "Nosso vale... seufoÍclore
à beira-rio", de Antomla da França
Cardoso. Eis aqui um sinal de alerta
para que não se permita nunca que
nosso folclore nìorra, deixando nosso
povo destitúdo de zuas dernonstrações
mais autênticas e por isso rnesmo,
profundamente belas. 170 páginas. R$
i2,00

9l - "Retalhos do folctore
nordestino" , de Joel Barbosa Ribeiro.
As festas da Conceição do Divino
Espírito Santo, o Reizado, aDesobriga
- que se diluem em consequência dos
rneios de comunicação do mundo
hodierno. 112 páginas. R$ 8,00

I0/ - uSol e chuva, rítos e
tradíções", de Altimar Pimcntcl.
Antever o tempo futuro é uma das
preocupações mais antigas do holnem,
pois em muitos casos as mudanças
arnbientais interferem em sua própria
sobrwivência. Este trabalho em torno
da meteorologia popular busca refletir
a luta do homem, ao longo de sua
história, para produzir alimentos em
meio neÍn sempÍe favorável,
perquirindo o tempo, indagando sobre
seu próprio futuro. 116 páginas.

LL/ - "Vozfeminina no mundo
do folheto, trma", de Maristela
Barbosa de Mendonça. A saga de uma
família de cantadores e poetas
populares contada através do ponto de
üsta de uma mulhcr. 240 páginas. R$
18,00

Os interessados em adquirir
algum destes livros devem contactar:
Thesaurus Editora de Brasílio Lída. -
SIG 8. 08 Lote 2356 - CEP 70.610-
400 - Brasília/DE Tel (061) 344.3738
e Fax (061) 341.2353

RCOT{TECEU

- 0 folclorista Affonso Furtado.
estudioso e atuante divulgador das
Folias de Reis de Minas Gcrais e Rio
de Janeiro, enviou-nos cartazes e
infonna$es sobre (1) o W Encontro
de Fobtore ocorrido em Duas Barras/
RJ em 13 e 1,1 de Janeiro passado,
envolvendo bandas de música, grupos
de "mineiro-pau" e folias de Reis, (2)
o )ffY Encontro de Folia de Reis de
Valença/Rl, do qual participaram
diversdos ternos de folias de MG e RJ.
I{ouve ainda a missa de santos reis,
auto de natal, oratório de reis e coral
de reisado. Affonso nos informa ainda
que o ProjeÍo Folias de Reis tem
procurado envolver outros grupos,
principalmente ligados às escolas de
samba. Neste sentido, a ala dos
compositores da Mangueira convidou
o Grupo de Folia de Reis "Mangedora
da Mangueira" para juntos celebrarem
a festa de São Sebasüâo.
- dia 09 de abril, em São Paulo,
patrocinado pela Comissão Paulista de
Folclore, aconteceu o t'SemineÍrio de
Metodologia". Entre os telnas,



varìos (lspecÍos do folclore " pcia Prof

O prirnerro nirmcro da pubiicação "Série Encontros

e EstuCos / ", editado pela Coordenação de Folclolc e
Cultura Popuiar do IIJAC/MINC e decücado à iiìmigação
das comunicações aprescntacias durante o scminário

"Foíclore e Cultura Fopular: as vúrias faces de um

debate".
A publicação foi estruturada de acoidc Çom as

seguintcs áreas temáticas.
A Iu - " Foíclore e cultura popular - uma discu s.ção

coficeüwal" proc:sÍa matrÉar as qucstõcs conceiiuais siiuadas
nabase dgssa área de esiudos. Dcia participaram fuia Laura

Scgato dc Can'aiìro {"A antropologÌa e a crìse íaxonôntÌcd
rla culiura popular"), José Joige de Can'aiho ('A fugctr dct

culturq íracilcioflal na socíeclocle niodarnç ") c Marco

Arriôirio Lavigne ("F'olclore, mti'rìca folclórìca e tnitsìca
popular") .

A 2^ - "Entre o popwlar e o erudito: 't,isões ríç

hisÍóviq e da utrálise literória", analisa a ciicotomia, tão
corrcnte quânto insatisfatória, sntÍc o erudiio e o popuÌar

relaliviza*dc essas noções e anaiisando as rclações exrstcntcs

entrc os dois universos. Destc capítuio constâÌn os irabaiìios
de Laura Ce Mcllo e Souza {"A culíura populnr e a

hÌstória"';, Jerusa Pircs Ferreira ("Experiências e estudos

cle cultura popwlar") e Rachel Valcnça {"O Sapaíeiro

si/va ")' 
tsE RâÁ.ï.,u

"De A'íala e Cuìa" ó urna tentaiiva de mudança rra
pesquisa cscoiar sobrc o foiclorc e a cultuia popuiar. E

ianrbém tnais urn movimcnto da Coordenação de Folcicre e

Cuitura Pop'uilar no scntido dc aiargar sua árca de aftração,

voltando-se para fora da própria instituiçâo.
Uma pcquena anìostrâ do acervo da Bibliotcca

Amadeu Ainarai ,  seguìndo o rotc i ro da exposição
pcrrnancntc <io Muscu de Folciore Edison Carneiro, passa

agor& ir pcicüïÍer as csccl::s, ofei*endo aa prcfr:ssor iire:;tr-ial

de apoio no que se reíele a ativlciades ein sala de auia e fbra

dcia, tendo coino objcto o folclore.
Procurando reicular o çonçeito atuai e maís cÍinâr-irico

de folclore e cultura popular, a Difusão cic Cultura da CFCP
pieparüü rnalas com matcrial diversiírcado e adequado ao

púbiico cscolar. São livros, catálogos, discos, álbuns de

xilograruras, folhetos de cordci, Íecoíles de 3ornal, fotos,

cartõcs-postais que perniancceln na escola duranie um mês,

L,i:,;:: Tl:c:c:ri, Lstitos ArruCa dc Folclore", rninistrada pcio '*rol'Dr.
cairia;rgo, dã usP c "),'íetociologia em Américo Petlegrini Fililo, cl:l FlcA/sP

ÏXïOS & REiLËXÕE5

..SÉR.ïE ENCCINTRüS E gSTUBOS 1'

A 3a - í' ú popul*r e o erudito: quando ç aúc é um

ponto de enconbo",tÍrza.contnbuição de artistas clue lidam

Çom o univeisos do popular ern sua prátrca d{ij lrabaiho:

Ceicida 1-ostcs ('?,1orro Chapéu Ìvíangueirn; sua vÌda, sua

gente, sua arte") e Mana Augusta Rodrigues {"i"ìvência
do populrtr")

A 4u - 'Os Í|nteíectwsis e o rficionelisífir.r", refiete

sobre essa vinculação, tomando como refcrÔncia o

Modcrnismo e os momentos rçrescntados pelo Estado Novo

c pcio Insiiluto Supenoi cc Esïuoos Ërasilci:ros iiS;B).
Dcraril sua contribuição: I-,úcia Lippi Oiiveíra ("Os

ìntele ctuaìs, a nação e c povo" l,Eduaido iaidlrn uc lríoracs
("|íodernismo e folclora") e Carlos Sandroni {' i',Iarìo cle

I n clr ade an t rc p ófago ").

A 5o - " lis ci &rci*s s o ciais e o s es{udo s ãe fa lclor c ",
traz visões d,: relacianamento eniÌe essa area de esiuCos e

as çiências huinanas e sociaís. Participararn M:iiza G. S.

Feirano ("/t. lãgi ümídacle do.folclore "), Gláucia Vrllas Bôas
("i4sÕes do passàdo") e mais Maria Laura Vvçiros dc

Castro Cavalcanii, Myriarn Moraes ï-ins de El::os, Luis

F.odolio da Paixâo \4lhena, Marina de Meilo e Souza,

Sii.vaiia Miceili Araújo (" Os esíudos de folclore no Rra,til").

Esia pìiblicâção, como todâs as demais recci,idas pela

CVIF"i-, estão à disposição dos folcloristas interessacios

E CUTÁ,

intimidade cofir çs teiïias, os
rnaieriais e até mesrn,S cotn os
sislemas cie tloca, emPróstirno e
organizaçâo de coieções dc f,ontes
vadadas dc consulte.

ü objetivo prirnordiai ó
dssenvolver o pÍazer de saber e
aunliar a organização do processo
dc acu:rulaçãc Cc oonïrccirnclic.

V'rcê pde soiicitar o proj eta "De Mala e Crrlc " peios

tclcfones (02L) 285-0441 e (02i) 2854981 ou na Unidade

de Difusão Culltrai da CFC| na Rua do Catete, 179' Rto

de JanclrolF.i, dc segunda a sexta-feira, das l0 às iE ir. E,

se vocô quisel conhecer as ffialas itinerantes, podc piocurá-

las na tsiblioteça Arnadeu Amaral, dr.lranie a ser.nsna, no

iroráiio ce 9:3S às 17:30.

possibilitando ianto âo aluno quanto ao profcssor maicr
c a tirAT 0 t c 0 RR {sp c l'í D il,i c I A

SEBAST:ÃO B.ACHA - PP.ËSIDEhTË
COI/ÍIS5ÃO liINEIB.A DË FCLCLOPE - CI/\FL
RUA PARAI,ÚPALS, 8C SANTA TERTZA

31 010 330 - ÊËLa HcRllCiíTE/l/l0
F1li[: 030 463-6357 - FAX: (Ú3ü 463 0012
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