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SEMANADEFOLCLORE -Realnação da "Assembléia Geral da
CMFL" (dia 24/agosto/96): sessão
CULTURAPOPULAR:
comemorativa, encerÍamento e
AGOSTO/g6
avaliação da semana.
Nota:.4 Diretoria da CMFL gostaria
- Conforrne foi aprovado pelos de contar com o apoio decisivo de
participantesda reuniõo preparatória
cada um dos seus membros, (1) dando
para o planejamentoe organizaçãoda
sugestõespara operacionaíização das
32" Semanade Folclore e Cultura
propostas
aprovadas, (2) na
Popular de Belo Horizonte e o 6o
participação efetivo para a realização
Painel sobre Folclore e Cultura
das ações e eventos e (3) no
Popular em Mìnas Gerais, realizada
aproveitatnento e usufruto de todas as
dra22 deabril próximopassado,
ficou atividades que se realizarem.

estipuladoo períodode l7 a,24 de
Agosto de 1996 para a realização
desteevento.
Foram sugeridas as seguintes
atividades:
- Publicaçãoe lançamentodo "Boletinr
No 17 da C^'IFL",
- Elaboraçãode uma Cartilha de
orientaçãode Pesquisa
do Folclorena
comunidade,destinadaaosprofessores
da rede de ensino público do Estado
deMG,
- Realizaçãode Cursosde Folclore
para estudantese professoresde 1oe
2o graus (nível básico) e para
estudantes
e professores
universilários
(nível avançado),
- Apresentaçãoe Mostra de Músicas,
Danças e FolguedosF'olclóricosde
MG,
- Realizaçãoda Missa Conga, sob a
responsabilidadeda Federaçãodas
Guardasde N.S. do Rosáriode MG,
- Realizaçãoda Festade Yemanja,sob
a responsabilidade
da Federação
EspíritoUrnbandistrdoEstrdo deMG
- Realizaçãodo " I Fórum sobre
Folclore e Cultura Popular" para
analisar e debatertemasde interesse
para os estudosfolclóricos e para as
pessoas,instituiçõese grupos que
vivem ou se aproveitam das
manifestações
folclóricas.Entre os
temasesüiopré'selecionados:
conceito,
pesquisa,educação,eventos,turismo
e

B O L MM NO I 7
- Estamos convidando todos os
membros- efetivos,colaboradorese
correspondcntes- paranosenviarseus
"trabalhos, estudos,pesquisas de
campo,ensaìos,monograJìag,defesas
de tese,paleslras, resumos,contos,
"causos",romaneese poesiassobre
temasfolclóricos e trabalhossobreo
aproveitamento do Folclore",
conformeprevêo Art. 11$lo, $2oe $3o
do Estatutodo ConselhoEditorial da
CMFL paÍa compoÍ o nosso"Boletim
17". Pretendemoseditar 1.000
exemplarese distribuí-lo nacionalrnente.
Notu Em função do tempo limitado
que teremos entre q análise e
aprovaçãodo material e a preparação
dapublicação,estabelecemos
a datalimite para entregados originais até

atuaçãonas áreas de Educaçãoe
Culturade Minas Gerais.A cerimônia
foi realizadadia 2l de abril próximo
passado,em Ouro PretolÌvlG.

1.,)

coMlstÓN

INTERNACIONAT
:*:
PERMANENTE
DE FOLKLORE
Por seuincessantee proficuo trabalho
como antropólogo, folclorista e
investigadore, por sua inestimável
contribuiçãoaosestudose àspesquisas
da ciência folclórica, o Prof. Saul
Martins foi designado "Membro
Correspondente" da Comissão
Irternacional PermanerúedeFolclore,
comsédeemBuenosAires, Argentina.
Encaminha e assina o Prof. Félix
Coluccio,secretáriogeral da CIPF.
Notaz Parabéns duplamenteMestre
Saul por mois estas merecidas
honrarìas.E umprivilegio para todos
nós,seusherdeirose eternosalunos,
tê-lo comonossosemprePresidentede
Honra da CMFL.

ofornal do Folclore", írgfio de
-o
dil'ulgaÉo daFederaçãodeReisadodo
Estadodo Rio de Janeiro,já em seu2o
ano. Destacao Projeto "Folias de
Reis", criado pela Federaçãocom a
finalidade de preservaros 90 grupose
ternosde folias existentesno Estado.
odiaw-!22!.
oAboi.o"(ano II,no 6), revistade
-o
literarura& idéias,enviadopeloAmalê
MEDALHADA
- Grupo de Divulgação das
INCONFIDËruCIN ManifestaçõesFolclóricas de Juiz de
Fora/ÌvíG.
- Frof. SaulMartins foi agraciadocom - o livro "Cavalhadasde Pirenópolis:
a GrandeMedalha da Inconfidência, um estudo sobre representaçõesde
a mais alta e a mais importante cris-tãose mourosem Goiós" (prêmio
condecoraçãodo Estado de Minas nacionalde Folclore/1973, Instituto
Geraispor suasatiüdadesacadêmicas Goiano de Folclore) gentilmenrte
e científicas nos campos da enviado pelo autor, o Prof. Carlos
ia e do Folclore e Dor stra

gr"rcs
Campinas,SP.
- o livro "Euro-América: uma
realidade comum ?", publicado pela
C o mis s ão Nac iona l d e F o l c l o re /
IBECC/ UNE S CO , 1 9 9 6 , s o b 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
estudosque compõem esteimportante
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 relaçõesentre
Brasil e PeninsulaIbérica, no plano da
re l i g i os idade popu l a r. Ed i m i l s o n
centra suâsrefexõcsnas "ex:periências
do homem brasileiro e lusitano com o
sa g ra do" , es t udan d o u l n a d a s
manifestaçõesde grande ocorrênciano
Brasil: a Folia de Reis. "A cultura
popular nas áreas rurais hrasileìras
possuintuito em comttmcon asfonlcs
da cultura popular porluguesa. Porém,
da
interferência
cotÌt
a
contextualizoçõo da vida e da
i n su rgênc ia obs erv a m o s q L te 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
sigtrificaçõespara osfatos cultureis e
conto anlíteses do
funcionan
conservadorisnto...
Os laços de pertencintentodos
representantesda cultura popular são
tecidos cont basenessesaber rccebido
dos antepassados. Ao tontarmos
especificamentea Folìa de Reispara
análise. destacamosa necessidqdede
se realizar pesquisas com daclosntais
recentessohre o ritual afinr de situalo no processo de relações entre
tradição e modernidade. Só então
teremos como refletir de modo
sotisfatório sobre o percttrso da Folia
e
diferentes
ent
lugores
correlacionados, corrto o Brasil e
Península Ibérica.

enre esses

Ja, a
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
que
o
soci ai s
a m b i e n te s
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;eRodrigues - 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 - Bordadosde mel: arte e tëcnica
do richelieu
,
N o 5 5 - S onhos em nti ni atura:
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 Sargentopinta
No 61 - Escrevendo na madeira:
esatlturas de José Heitor

CIFLt,lotÍciospos02
, sollcltouo 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 exmembros por sua dedicaçdo e
contri b ui ção aos estudosfo I cI óri cos e
ao desenvolvimentodesta Contissão.
- 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 seutrabalho "Bordados da h[adeì rq "
e "Bordados da Ìvíadeira nos Ìv[orros
de Santos" queaprescntamosa 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 bordaelossão
irnponentes,na sna confecçõo, são
lindos, excelentes,os bordadosà rnão.
Mantendo a tradição, sem olhar qs
canseiras, parabéns ao anfitrião e a
todas as bordadeiras!"

AGRADECIMENTOS
- de RenatoJ.C. Pacheco,secretário

de
CORRESPONDÊNCIA geralda ComissãoEspiritosantense
Folclore,agradccendopelo envio do
CMFL Noúcias.
Karwinski,
Esther
S.^d
Baronesa
- da
que ela foi nomeacia : da-BaronesaEsther Kanvinski.
infornrando-nos
para a presidênciada Comissão presidenteda ComissãoPaulista de
Folclore, cumprimentando Pelo
Paulistade Folclore.
Nota: Em nomedetodososfolcloristas Estatutodo ConselhoEditorial da
de Ìvfinas Gerais, a CMFL deseia à CMFL
BaronesaEstherKarwinskintuitoêxito - da folclorista Maria Brígido,
presidenteda ComissãoParaensede
à frente da CPFL.
pelo envio do
Folclore,agradecendo
Lúcia
escritora
e
da
folclorista
Machado elc Almeida, membro Boletime do Notíciasda CMFL.
fundadorada CMFL, comunicando- - da ComissãoNacional de Folclore,
nos que por motivos de saúdee de cumprimentandopela aprovaçãodo
mudançapara SãoPaulo.desligou-se Estatutodo ConselhoEditorial da
CMFL. "E maìsutnaporta queseabre
da CMFL.
aos estudiososda nossa cultura
Barreto,
de
Liza;ro
folclorista
do
DivinópolisiMG, comunicando-nos popular",ercrwe DelzimarCoutinho,
da CÌ.IFLiIBECC
que "por motivos alheios à sua secretária-adjunta

CMFINotícios úq 0l

PUBLTCAÇOES
A ThesaunrsEditora dc Brasília
tda. lançou uma série cie livros
na ârea do Folclore;
1/ - "Cachaça", de Mário Souto
ior. História. hurnor. medicina
rica, proibições,religião, serenata,

inonímia, sociologiaç outroas
da aguardente
no Brasil.Este
ivro

é um verdadeiro

oainel

iológico onde são destacadas
a
pesquisa.
lisee honestidade
il8
da
inas.R$ 9,00
2/ - "Do Sqber ao Fazer". de
ilda Mendonça & Ivonete Barroas.

olcloree culturapopuiar.82páginas.
6,00
3/ - uEstóríasdo Diabo". de
Altimar Pimentel.Nestelivro o autor
reúne contos em que o Diabo é
rsonagenìde primeiro plano. Ao
meslÌrotenpo que divertem, as
narrativasfornecernuma visão de
religiosidade
ingênuadopovo,através
personagern
tão
e
errifiçantemente pintado pelas

religiões cristãs e que na tradição
popularsurgehurnanizado,próxirnoao
3m, com ele mantencio íntima
ivência. Traz também um sstudo

parativo entrc outrasversões
radasna Finlândia.Suecia,
stônia, Livônia, Noruega,
inarnarca, Islândia, Austria,
lernanha,Portugal, Indonésia,
ica Dominicana,Porto Rico,
ívia, Argentina, Cabo Verde,
;ores,Hungria, Romênia,entre
tros. no final da obra, drvulga os
nomesdas contadoresdas estórias
leçionadasparâ estc livro. Obra
ndispensável
atodosqueseinleressam
a cultura popular. 157 páginas,
ilustradas.
RS i5.00
4l - "Estórias da hoca da

íte", de Altimar Pimentel.Esta é
çoleçãode contospopularesque
rcveladapclos
a prcocupaçãojá
lrmãos Grimm de prcservação da

inguagemdopovo.Estas"Estóriasda
daNoite" constituemumaespecie
"canto de cisne" dos tradicionais
narradoresdo Nordeste...l.l8 páginas.

Altimar Pimentel. Aqui e"stâo
I0/ - uSol e chuva, rítos e
páginasda imagística tradíções", de Altimar Pimcntcl.
maravilhosas
popular,verdadeirasraizesda cultura Antever o tempo futuro é uma das
brasilcira.E dclaso intcresseem não preocupações
maisantigasdoholnem,
deixar morrer a identidadeculturai do pois em muitos casosas mudanças
povo brasileiro,destroçadadia a dia arnbientaisinterferemem suaprópria
pela avassaladorainvasãoda mídia sobrwivência.Estetrabalhoem torno
teievisiva.154páginas.R$ 11,50
da meteorologiapopularbuscarefletir
6/ - "EstóriasdeLuzía Tereza', a luta do homem,ao longo de sua
de Altimar Pimcntel."O númerode história, para produzir alimentos em
contospopularesqueLuzia Terezados meio neÍn sempÍe favorável,
Santosgrâyolrcoloca-aentreos mais perquirindoo tempo,indagandosobre
prodrgiosos
narÍadoresdo mundo,Há seuprópriofuturo. 116páginas.
LL/- "Vozfemininano mundo
notíciadeumnarador israelense,
üdo
como o que mais contos populares do folheto, trma", de Maristela
transmitiuem seu país.que contou BarbosadeMendonça.A sagadeuma
maisdeduzentashistórias(um número família de cantadorese poetas
impreciso),mas não se sabe de popularescontadaatravésdo pontode
ninguérnquehajaatingidoa marcade üsta deumamulhcr.240páginas.R$
236 narrativas,como Luzia Tereza". 18,00
em adquirir
A Thesaurus Editora sente-se
Os interessados
orgulirosaem publicar nesteprimeiro algum desteslivros devemcontactar:
volume, 64 dessescontosgravados, ThesaurusEditora de Brasílio Lída. SIG8. 08 Lote 2356 - CEP 70.610cstudadose organizadospor Altimar
PirnentelçFle,em NOTAS, faz urna 400- Brasília/DE Tel(061)344.3738
comparaçãoentre as narrativasde e Fax (061)341.2353
Luz.iaTerezae os contospopularesde
todo o mundo.O liwo traz aindauma
RCOT{TECEU
ENTREVISTA com a narradorae
selecionada BIBLiOGRAFIA, - 0 folclorista Affonso Furtado.
tornandoestapublicaçãodo maisalto estudiosoe atuante divulgador das
signihcadopaÍa a memóriacultural do Foliasde Reisde Minas Gcraise Rio
povobrâsileiro.
R$ 35,00 de Janeiro, enviou-noscartazese
412páginas.
7/ - "Estórias de São ,Ioão do infonna$es sobre(1) oW Encontro
Sabugi",deAltimar Pimentel.Contos de Fobtore ocorridoem DuasBarras/
folclóricosrecollúdosno municípiode RJ em 13 e 1,1de Janeiropassado,
São João do Sabugi, RN, cujo envolvendobandasde música,grupos
povoamentovem do século XVII.
de "mineiro-pau"e folias de Reis,(2)
Mensãohonrosado prêmio Silvio o )ffY Encontro de Folia de Reis de
Romero, do Instituto Nacional do Valença/Rl, do qual participaram
FolcLore.
154páginas.RS 12,00
diversdosternosdefolias deMG e RJ.
8l - "Nossovale...seufoÍclore I{ouve ainda a missade santosreis,
à beira-rio", de Antomla da França auto de natal, oratório de reis e coral
Cardoso.Eis aqui um sinal de alerta de reisado.Affonsonosinforma ainda
para que não se permita nunca que que o ProjeÍo Folias de Reis tem
nossofolclorenìorra,deixandonosso procurado envolver outros grupos,
povodestitúdo de zuasdernonstrações principalmenteligadosàs escolasde
mais autênticase por isso rnesmo, samba.Neste sentido, a ala dos
profundamente
belas.170páginas.R$ compositoresda Mangueiraconvidou
i2,00
o Grupode Folia de Reis"Mangedora
9l - "Retalhos do folctore
daMangueira"parajuntos celebrarem
nordestino", de JoelBarbosaRibeiro. a festade SãoSebasüâo.
As festasda Conceiçãodo Divino - dia 09 de abril, em São Paulo,
EspíritoSanto,o Reizado,aDesobriga patrocinadopelaComissãoPaulistade
dos Folclore, aconteceuo t'SemineÍriode
- que sediluem em consequência
rneios de comunicaçãodo mundo Metodologia". Entre os telnas,

10,00
5/ - "EÉóriosde Cabedelo",de hodierno. 112 páginas.R$ 8,00

'*r;'

varìos (lspecÍosdofolclore " pcia Prof

L,i:,;:: Tl:c:c:ri, Lstitos ArruCa dc
em
cairia;rgo,dã usP c "),'íetociologia

Folclore", rninistradapcio '*rol'Dr.
AméricoPetlegriniFililo, cl:lFlcA/sP

ÏXïOS & REiLËXÕE5
..SÉR.ïEENCCINTRüSE gSTUBOS 1'
O prirnerro nirmcro da pubiicação "Série Encontros
e EstuCos / ", editado pela Coordenaçãode Folclolc e
Cultura Popuiar do IIJAC/MINC e decücadoà iiìmigação
das comunicações aprescntaciasdurante o scminário
"Foíclore e Cultura Fopular: as vúrias faces de um
debate".
A publicação foi estruturada de acoidc Çom as
seguintcsáreastemáticas.
A Iu - " Foíclore e cultura popular - uma discus.ção
coficeüwal" proc:sÍamatrÉaras qucstõcsconceiiuaissiiuadas
nabasedgssaáreade esiudos.Dcia participaram fuia Laura
Scgatodc Can'aiìro {"A antropologÌa e a crìse íaxonôntÌcd
rla culiura popular"), JoséJoige de Can'aiho ('A fugctr dct
culturq íracilcioflal na socíeclocleniodarnç ") c Marco
Arriôirio Lavigne ("F'olclore, mti'rìcafolclórìca e tnitsìca
p o p ular " ) .
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 essasnoçõese anaiisandoas rclaçõesexrstcntcs
entrc os dois universos.Destc capítuio constâÌnos irabaiìios
de Laura Ce Mcllo e Souza {"A culíura populnr e a
hÌstória"';, JerusaPircs Ferreira ("Experiências e estudos
cle cultura popwlar") e Rachel Valcnça {"O Sapaíeiro

si/va")'

A 3a- í' ú popul*r e o erudito: quando ç aúc é um
ponto de enconbo",tÍrza.contnbuição de artistascluelidam
Çom o univeisos do popular ern sua prátrca d{ij lrabaiho:
Ceicida 1-ostcs('?,1orro ChapéuÌvíangueirn; sua vÌda, sua
gente, sua arte") e Mana Augusta Rodrigues {"i"ìvência
do populrtr")
A 4u - 'Os Í|nteíectwsise o rficionelisífir.r", refiete
sobre essa vinculação, tomando como refcrÔncia o
Modcrnismo e os momentosrçrescntados pelo EstadoNovo
c pcio Insiiluto Supenoi cc Esïuoos Ërasilci:rosiiS;B).
Dcraril sua contribuição: I-,úcia Lippi Oiiveíra ("Os
ìntelectuaìs, a nação e c povo" l,Eduaido iaidlrn uc lríoracs
("|íodernismo e folclora") e Carlos Sandroni {' i',Iarìo cle
I n clrade ant rcp ófago ").
A 5o- " lis ci &rci*s sociais e os es{udos ãefa lclor c ",
visões
d,: relacianamento eniÌe essaarea de esiuCose
traz
as çiências huinanas e sociaís.Participararn M:iiza G. S.
Feirano ("/t. lãgi ümídacledo.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.vaiiaMiceili Araújo (" Os esíudosdefolclore no Rra,til").
Esia pìiblicâção, como todâs as demais recci,idas pela
CVIF"i-,estãoà disposiçãodos folcloristas interessacios

E CUTÁ,
tsERâÁ.ï.,u

"De A'íala e Cuìa" ó urna tentaiiva de mudança rra
pesquisacscoiar sobrc o foiclorc e a cultuia popuiar. E
ianrbém tnais urn movimcnto da Coordenaçãode Folcicre e
Cuitura Pop'uilarno scntido dc aiargar sua árca de aftração,
voltando-se para fora da própria instituiçâo.
Uma pcquena anìostrâ do acervo da Bibliotcca
Amadeu A inar ai, s e g u ìn d o o ro tc i ro d a e x p o si ção
pcrrnancntc <ioMuscu de Folciore Edison Carneiro, passa
agor&ir pcicüïÍer as csccl::s,ofei*endo aa prcfr:ssoriire:;tr-ial
de apoio no que se reíele a ativlciadesein sala de auia e fbra
dcia, tendo coino objcto o folclore.
Procurandoreicular o çonçeitoatuai e maís cÍinâr-irico
de folclore e cultura popular, a Difusão cicCultura da CFCP
pieparüü rnalas com matcrial diversiírcado e adequadoao
púbiico cscolar. São livros, catálogos,discos, álbuns de
xilograruras, folhetos de cordci, Íecoíles de 3ornal, fotos,
cartõcs-postaisque perniancceln na escoladuranie um mês,

intimidade cofir çs teiïias, os
cotn os
rnaieriaise até mesrn,S
sislemascie tloca, emPróstirnoe
organizaçâode coieçõesdc f,ontes
vadadasdc consulte.
ü objetivo prirnordiai ó
dssenvolvero pÍazer de sabere
aunliar a organizaçãodo processo
dc acu:rulaçãcCcoonïrccirnclic.
V'rcê pde soiicitar o proj eta "De Mala e Crrlc " peios
tclcfones(02L) 285-0441e (02i) 2854981 ou na Unidade
de Difusão Culltrai da CFC| na Rua do Catete, 179' Rto
de JanclrolF.i, dc segundaa sexta-feira,das l0 às iE ir. E,
sevocô quisel conheceras ffialas itinerantes, podc piocurálas na tsiblioteça Arnadeu Amaral, dr.lraniea ser.nsna,no
iroráiio ce 9:3Sàs 17:30.

possibilitandoianto âo aluno quantoao profcssormaicr
{spc l'íDil,icIA
0 t c0RR
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