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RESUMO 
 
Esta dissertação parte da incerteza quanto ao futuro da Coleção Rossini que atualmente 
encontra-se sob a guarda da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e 
indisponível para pesquisa. Diante dessa situação buscou-se realizar uma revisão do 
Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima desde 1947, quando a coleção começou a 
ser formada, até 2010, ano de sua transferência para o Pavilhão das Culturas 
Brasileiras. O objetivo é identificar os momentos-chave de mudança na política 
institucional, bem como os seus impactos na salvaguarda e no uso social da Coleção 
Rossini, de modo a contribuir para uma reflexão crítica acerca do processo que levou à 
atual situação. Ao longo desse período a coleção passou da esfera privada à esfera 
pública, o que confere características peculiares à sua história, colocando-a como 
testemunha da instabilidade das políticas culturais do Estado. Do ponto de vista das 
fontes, essa dissertação baseia-se na história oral e no levantamento de matérias 
publicadas na grande imprensa, visando cobrir lacunas e esclarecer pontos obscuros 
da história institucional, que de outro modo não poderiam ter sido problematizados. A 
pesquisa realizada aponta para a proeminência de Rossini Tavares de Lima nos 
debates sobre as culturas populares e tradicionais no Brasil e constata a ampla difusão 
do tema na imprensa entre as décadas de 1940 e 1960. Confirmou-se, ainda, a 
existência de disputas entre folcloristas e cientistas sociais pela constituição de um 
campo de saber específico para o estudo das culturas populares, como indicado pela 
bibliografia. Por fim, revela-se o potencial questionador desse tipo de coleção em 
relação às narrativas hegemônicas no campo do patrimônio e da constituição da 
memória da cultura brasileira. 
 
Palavras chaves: Coleção Rossini; Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima; 
Política Cultural; Folclore; Cultura popular. 
 

 

  



	
	
ABSTRACT 
 

This dissertation departs from the uncertainty regarding the future of Coleção Rossini 
[Rossini Collection], which at the moment is under care of São Paulo City Cultural 
Secretary, and is unavailable for research. In the face of this limitation, the proposal was 
to make a revision of the Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima [Rossini Tavares 
de Lima Folklore Museum] from 1947, when this collection started to be assembled, until 
2010, the year of its transference to the Pavilhão das Culturas Brasileiras [Brazilian 
Cultures Pavilion]. The purpose here is to identify key-moments of change in the 
institutional policy, as well as their impacts on the protection and the social use of the 
Rossini Collection, in a way that contributes to a critical reflection on the process that led 
to the current situation. Through this period the collection passed from private to public 
domain, what granted it particular features related to its history, placing it as a testimony 
of the instability of state cultural policies. As for the sources, this dissertation is based on 
oral history and on a survey of stories published in the mainstream media, aiming at 
filling gaps and shedding light on obscure points of the institutional history, which 
otherwise would not be problematized. The accomplished research pointed to Rossini 
Tavares de Lima’s prominence on debates around traditional and popular cultures in 
Brazil, and verified the widespread diffusion of this subject in the press between the 
1940s and 1960s. It has also been confirmed the existence of a dispute between 
folklorists and social scientists over the constitution of a field of knowledge specialized 
in the study of popular cultures, as the bibliography suggests. Finally, it reveals the 
questioning potential of this kind of collection toward the hegemonic narratives in the 
fields of heritage and the constitution of the memory of Brazilian culture. 
 
Key words: Coleção Rossini; Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima; Cultural 
policy; Folklore, Popular culture.  
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INTRODUÇÃO  

 

No dia 27 de junho de 2004, o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma reportagem 

de página inteira com uma manchete bombástica: “Um museu está desaparecendo em São 

Paulo”. Assinada por Moacir Assunção, a reportagem denunciava a situação de extrema 

precariedade em que se encontrava o acervo do Museu de Folclore e os sérios riscos de que 

esse viesse a desaparecer. O jornalista relatava que a coleção de 30.000 peças havia sido 

reduzida à metade “por conta da umidade, depredações e más condições de exposição”, 

além das condições inadequadas de transferência da Oca para a Casa Sertanista.2 Ainda 

segundo o autor, os livros da biblioteca, que eram “orgulho de Mário de Andrade e do 

estudioso do folclore Câmara Cascudo”, estavam abrigados num espaço que havia sofrido 

curto-circuito e vinham sendo pilhados e vandalizados por visitantes do local. 

 
 A repercussão da matéria provocou uma ação cautelar3 do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, com pedido de liminar em face da municipalidade de São Paulo 

e da Associação Brasileira de Folclore, exigindo que fossem adotadas medidas de 

preservação para que o acervo do Museu Rossini Tavares de Lima fosse periciado, 

catalogado e transferido da Casa Sertanista para outro local. Essa ação resultou na 

transferência da coleção para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, que foi fundado como 

uma unidade do Departamento de Patrimônio Histórico de São Paulo (DPH) em 11 de 

maio de 2010, conforme Decreto nº 51.478. Vinculado à Secretaria Municipal de Cultura 

de São Paulo (SMC), o Pavilhão teve sua criação intimamente ligada à necessidade de 

conservação do acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, visando 

estancar o processo de degradação sofrido na Casa Sertanista, local onde estava 

instalado. 

 

Esta dissertação parte da incerteza quanto ao futuro da Coleção Rossini que 

atualmente encontra-se sob a guarda da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, 

inacessível ao público e indisponível para pesquisa. O seu principal objetivo é revisar a história 

do acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima desde a fundação da instituição, 

em 1947, até a transferência da coleção para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, em 2010. 

Pretende-se analisar a história da instituição a partir da coleta de testemunhos realizada com 

profissionais ligados ao museu. Busca-se, por meio da história oral, identificar os impactos 

das mudanças pelas quais vem passando a coleção Rossini desde que saiu da esfera privada 

                                                
2	O acervo foi transferido do Pavilhão Lucaz Nogueira Garcez (Oca), no Parque Ibirapuera, para 
a Casa Sertanista, ambos em São Paulo, no final dos anos 1990. A Casa Sertanista, construída 
em meados do século XVII com paredes em taipa de pilão, foi doada ao município em 1958, 
conforme publicado no sítio eletrônico do Museu da Cidade de São Paulo.	
3 Conforme consta reproduzida no Anexo I. 
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e passou à esfera pública. Nesse sentido, propõe-se uma contribuição inédita, tendo em vista 

que existem poucos estudos sobre o museu e seu acervo baseados em testemunhos orais. 

A fim de complementar os depoimentos, recorreu-se ainda à análise da grande imprensa, nos 

arquivos digitalizados dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, no período de 

1940 a 2014. 

 

Outras fontes importantes para recompor a trajetória da coleção – além dos 

relatos do próprio Rossini em seu livro A ciência do Folclore – foram os arquivos 

históricos da cidade de São Paulo, entre os quais, a Biblioteca Mário de Andrade, o 

Arquivo Histórico de São Paulo, o Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal 

de São Paulo, o Centro Cultural São Paulo e o Solar da Marquesa de Santos.4 É 

importante ressaltar que, devido ao estado atual do Pavilhão das Culturas Brasileiras 

em reformas e a Coleção Rossini sob a guarda da SMC, não tivemos acesso à coleção 

nem à sua documentação institucional em momento algum desta pesquisa. 

 

 A partir do levantamento de fontes para a elaboração deste trabalho, afirmamos 

que a Coleção Rossini teve e tem grande relevância tanto por sua origem e sua história, 

quanto pela possibilidade que ela oferece de se estudar a diversidade da cultura 

brasileira, em especial das culturas populares e tradicionais do estado de São Paulo. 

Dada a impossibilidade de acesso à documentação e catalogação do acervo do Museu 

de Folclore Rossini Tavares de Lima,5 bem como à escassez e incompletude de fontes 

escritas disponíveis sobre a história e a trajetória da Coleção Rossini, consideramos que 

a história oral se apresenta como uma das ferramentas capazes de contribuir para 

revisão de sua história institucional.  

 

                                                
4 O Solar da Marquesa de Santos, situado no centro da cidade, próximo ao Pátio do Colégio, é 
uma residência urbana do século XVIII, utilizada atualmente como sede do Museu da Cidade de 
São Paulo. No local, são realizadas exposições e ações culturais, funcionando também como 
área administrativa e de documentação da instituição. Em seu arquivo, encontra-se a cópia do 
Mandato de Citação e Intimação do Poder Judiciário, de 30 de junho de 2004, que integra o 
processo n. 2004 – 0.208.101-0 – volumes 001, 002 e 003 do Sistema Municipal de Processos, 
disponibilizada para esta pesquisa. O documento refere-se à ação cautelar com pedido de liminar 
em face da municipalidade de São Paulo adotando medidas de preservação para que o acervo 
do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima fosse catalogado, periciado e transferido da Casa 
Sertanista para outro local, cuja transferência ocorreu para o edifício Pavilhão Armando Arruda 
Pereira no Parque Ibirapuera, por ocasião do projeto de criação do Pavilhão das Culturas 
Brasileiras. 
5 Ficou acondicionada no edifício Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, cujo 
edifício encontra-se em reforma iniciada desde a gestão de Carlos Augusto Calil, antes de 2013, 
e, no primeiro semestre de 2017, a coleção continuava em fase de organização e documentação 
sob a guarda da SMC, contribuindo momentaneamente para a sua fruição por meio de 
empréstimos de peças para exposições temporárias. Responsável pelo projeto de adaptação à 
função museológica, o arquiteto Pedro Mendes da Rocha tem apresentado registros fotográficos 
da reforma em sua fase final nas redes sociais. 
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Acreditamos que a revisão da trajetória da Coleção Rossini pode ser entendida 

como um instrumento para se encontrar meios que viabilizem sua revitalização. 

 

Em julho de 2013, ocorreu a transferência na direção da Secretaria de Cultura 

do Município de São Paulo (SMC), passando de Carlos Augusto Calil para a curta 

gestão de Juca Ferreira,6 mesmo período em que Afonso Luz7 assumiu o Arquivo 

Histórico de São Paulo, ligado também àquela Secretaria. Nessa gestão, havia a 

proposta de criar uma nova estrutura organizacional para o Arquivo Histórico de São 

Paulo, o Museu da Cidade e, consequentemente, para o Departamento do Patrimônio 

Histórico e o Pavilhão das Culturas Brasileiras. Na ocasião, foi necessário suspender a 

visitação ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, instalado no Pavilhão Armando Arruda 

Pereira,8 no Parque Ibirapuera, devido às obras de manutenção e restauro. O Pavilhão 

permaneceu fechado até a conclusão deste estudo, com seu acervo sob a guarda da 

SMC, e ainda hoje sem previsão de reabertura ao público. As obras no edifício foram 

interrompidas em decorrência da necessidade de revisar os contratos, atualizar os 

valores da reforma e reiniciar as negociações para o financiamento junto ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. No entanto, o edifício 

continuava sendo utilizado para eventos visando a geração de renda, apesar das obras 

de manutenção e reforma não terem sido concluídas. Entre o final de 2013 e início de 

2014, ocorreu um impasse entre o Ministério da Cultura e a Secretaria Municipal de 

Cultura, que solicitou o local para acomodar um possível centro cultural português, 

conforme noticiado na imprensa. Essa situação trouxe novas incertezas sobre o futuro 

dessa instituição museológica voltada às culturas populares e tradicionais e a 

possibilidade de desalojar o Pavilhão das Culturas Brasileiras ser desalojado do edifício. 

Durante a gestão de 2014, o acervo foi renomeado para Coleção Rossini Tavares, 

passando a integrar o acervo de Antropologia do Museu da Cidade de São Paulo e já 

podendo ser parcialmente consultado em formato digital por meio do Portal de Acervos 

Artísticos e Culturais da Secretaria Municipal de Cultura. 

                                                
6 Juca Ferreira foi chamado em 2003 pelo então ministro Gilberto Gil a assumir o cargo de 
Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, cargo que ocupou até julho de 2008, assumindo 
em seguida seu primeiro mandato como Ministro da Cultura. Seu segundo mandato, iniciado em 
2014, durou até o processo de impeachment presidencial de Dilma Rousseff, em 2015. 
7 Afonso Luz, filósofo e crítico de arte, diretor do Arquivo Histórico e do Museu da Cidade de São 
Paulo, concedeu entrevista no Solar da Marquesa de Santos, unidade do Museu da Cidade, em 
8 de agosto de 2014, em São Paulo, mas não se manifestou sobre a autorização de seu uso. 
8 Edifício projetado por uma equipe liderada pelo arquiteto Oscar Niemeyer – e que leva o nome 
do prefeito de São Paulo entre os anos de 1951 e 1953 – o engenheiro Armando de Arruda 
Pereira. Sua criação teve a finalidade de abrigar no Parque Ibirapuera os eventos artístico-
culturais comemorativos do IV Centenário de fundação de São Paulo. No início dos anos 1970, 
o local sediou a Prodam, Companhia de Processamento de Dados do Município. Tombado pelos 
órgãos de patrimônio histórico municipal, estadual e federal, com a mudança da Prodam no fim 
de 2006, a Secretaria Municipal de Cultura abrigou no Pavilhão a Coleção Rossini, passando a 
projetar o uso cultural do espaço. 
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Com o desligamento de Afonso Luz, que acumulava dois cargos de direção – do 

Arquivo Histórico de São Paulo e do Museu da Cidade de São Paulo –, a SMC, 

representada por Nabil Bonduki, convidou em janeiro de 2015 a historiadora e 

museóloga Beatriz Cavalcanti de Arruda para a direção do Museu da Cidade, e José 

Hermes Martins, historiador e especialista em digitalização de acervos do Instituto de 

Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, para a direção do Arquivo Histórico 

de São Paulo. Na atual gestão de André Sturm na Secretária Municipal de Cultura, 

iniciada em janeiro de 2017, o DPH e o Museu da Cidade ainda mantêm vínculos com 

a Coleção Rossini. O edifício vem passando por intervenções arquitetônicas para 

adaptação do prédio ao uso museológico, no qual está prevista a implantação de um 

centro de referência, a ser denominado Rossini Tavares de Lima, uma biblioteca e uma 

videoteca, reserva técnica para o acondicionamento de obras, escritórios 

administrativos, sala para ação educativa e áreas expositivas, incluindo uma área 

climatizada de 530 m2. O projeto contempla ainda a construção de um auditório de 152 

lugares, uma cafeteria e uma loja. Escadas e elevadores adaptados entre os andares 

do Pavilhão das Culturas Brasileiras serão instalados para garantir a acessibilidade ao 

público e facilitar o transporte de obras de arte.9  

 

Do ponto de vista teórico, procuramos revisar a história da Coleção Rossini 

partindo de alguns conceitos orientadores. Dentre esses, destaca-se a noção de 

políticas culturais apresentada por Antonio Canelas Rubim em Políticas culturais no 

Brasil: tristes tradições. Para o autor, a ausência, o autoritarismo e também a 

instabilidade foram as três tristes tradições que marcaram as políticas culturais no Brasil. 

Isso é o que podemos observar no âmbito da municipalidade de São Paulo, desde Mário 

de Andrade, como precursor das políticas culturais em São Paulo, até a instabilidade 

administrativa dos últimos quatro anos na SMC de São Paulo, com a alternância de 

mais de um secretário ao ano, entre 2013 e 2017. Rubim também se pauta pelas ideias 

de Nestor García-Canclini (2005, p.78), quando este apresenta o caráter transnacional 

dos processos simbólicos e materiais na contemporaneidade: 

 
Los estudios recientes tienden a incluir bajo este concepto de 
intervenciones realizadas por el estado, las instituciones civiles y los 
grupos comunitários organizados a fin de orientar el desarrollo 
simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y 
obtener consenso para un tipo de orden o transformación social. Pero 
esta manera de caracterizar el ámbito de las políticas culturales 

                                                
9 Disponível no site da Prefeitura de São Paulo: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico/culturas_brasile
iras/instituicao/index.php?p=8037> Acesso em: 24 jun. 2017. 
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necesita ser ampliada teniendo en cuenta el carácter transnacional de 
los procesos simbólicos y materiales en la actualidad. 

 

O conceito de Culturas Populares e Tradicionais publicado na carta de princípios 

desenvolvida por Marcelo Manzatti dentro do projeto Rede das Culturas Populares e 

Tradicionais, em 31 de janeiro de 2012, e retomado em seu testemunho para esta 

dissertação, será comparado ao de outros autores, como de Maria Laura Viveiros de 

Castro Cavalcanti, e ao testemunho de Maria Lúcia Montes.  

 

A filósofa Marilena Chauí compreende o espaço da cultura dominante como o 

locus da exploração econômica, do domínio político e da exclusão social, a cultura 

popular manifesta-se nas classes trabalhadoras de forma contínua ou contestatória, 

conforme as condições históricas, econômicas e sociais. Com base em suas ideias, 

entendemos que a noção de cidadania cultural e do direito à cultura se materializam no 

direito de acesso à produção artística, ao direito de produzir, criar, e de participar da 

construção e das decisões nas políticas públicas para a cultura, em benefício de todos 

e de todas. 

 

 Fundamentais também para esse estudo são as contribuições de Mário de 

Andrade, precursor das políticas culturais em São Paulo e no Brasil, e fundador, em 

1938, da Sociedade de Etnografia, que tinha como objetivo investigar aspectos 

formadores da identidade nacional e registrar a cultura popular. Mário de Andrade 

considerava a cultura como elemento vital. Essa ideia esteve presente na concepção 

do projeto do Pavilhão das Culturas Brasileiras e foi referência nos estudos de Rubim e 

no desenvolvimento de políticas culturais no Brasil estruturadas pelos ministros da 

cultura Gilberto Gil (2003-2008) e Juca Ferreira (2008-2010). Não podemos esquecer 

que essa mesma ideia também orientou o pesquisador Rossini Tavares de Lima na 

constituição do acervo do Museu de Folclore.  

 

Ainda em relação aos referenciais teóricos necessários para o desenvolvimento 

desta pesquisa, foi realizado um levantamento de autores no campo da história oral que 

embasaram, do ponto de vista metodológico, a análise dos testemunhos, a saber: 

Marieta de Moraes Ferreira e Verena Alberti, Alistair Tomson, Marc Bloch, Pierre 

Bourdieu, Pierre Nora e Richard Smith.  

 

No Capítulo 1, abordaremos a constituição do Museu de Folclore Rossini 

Tavares de Lima, partindo da obra de Rossini Tavares de Lima, seus referenciais 

teóricos e o papel que desempenhou naquele contexto. Iremos abordar a Exposição 

Interamericana de Artes e Técnicas Populares, realizada durante as comemorações do 
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IV Centenário de São Paulo, que possibilitou uma ampliação significativa do seu acervo 

e abriu caminho para a instalação do Museu de Folclore no Parque Ibirapuera. 

Trataremos em seguida de sua transferência do Parque Ibirapuera, onde ficou até 1999, 

para Casa Sertanista, e do seu retorno, em 2010, ao Parque Ibirapuera, após a ação 

cautelar que levou à criação do Pavilhão das Culturas Brasileiras para abrigá-lo no 

edifício da antiga PRODAM.10 Por fim, buscaremos contextualizar a Coleção Rossini em 

relação aos museus brasileiros voltados às culturas populares e tradicionais.  

 

No Capítulo 2, será apresentada uma revisão da Coleção Rossini por meio da 

história oral a partir da análise dos testemunhos coletados para essa pesquisa e de um 

levantamento, por amostragem, de reportagens publicadas entre os anos de 1940 e 

2014 nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo. Associadas aos 

testemunhos, elas permitem identificar os momentos de mudança na política 

institucional e os impactos dessas variações na constituição da Coleção Rossini e sua 

salvaguarda. 

 

 No terceiro e último capítulo, faremos uma análise da situação atual da Coleção 

Rossini a partir de alguns marcos históricos ligados à implementação das políticas 

culturais no Brasil desde o governo Getúlio Vargas. Iremos tratar também da presença 

recorrente de peças/obras da Coleção Rossini em importantes exposições temporárias 

recentes, o que aponta para as possibilidades de revitalização e ressignificação da 

coleção na atualidade. 

 

A pesquisa realizada para esta dissertação aponta para a proeminência de 

Rossini Tavares de Lima nos debates sobre as culturas populares e tradicionais no 

Brasil e, ao mesmo tempo, para o apagamento de seu legado quando se trata da história 

do período. A sua produção teórica é praticamente desconhecida hoje. Observou-se, 

também, a ampla divulgação do tema do folclore e das culturas populares na grande 

imprensa paulista entre as décadas de 1940 e 1960, assim como das ações de Rossini, 

bem como o seu desaparecimento no período da ditadura militar.  

 

                                                
10 No Pavilhão Armando Arruda Pereira, funcionou a Prodam – Empresa de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Município, uma empresa de economia mista e parceira 
estratégica da Prefeitura de São Paulo na elaboração e implementação das políticas de 
Tecnologia da Comunicação e Informação na cidade. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/prodam/empresa/index.php?p=55
11>. Acesso: 21 maio 2017 
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Por fim, revela-se o potencial questionador de coleções de peças/obras ligadas 

às culturas populares e tradicionais em relação às narrativas hegemônicas no campo 

do patrimônio e da constituição da memória da cultura brasileira. Essa dissertação 

apresenta-se como uma contribuição pontual para o estudo das políticas públicas 

voltadas para as culturas populares no Brasil, mais especificamente no estado de São 

Paulo, ao longo do século XX. 

 
 

  



19	
	
CAPÍTULO 1: Rossini Tavares de Lima e a constituição do Museu de Folclore 
 

Rossini Tavares de Lima (1915-1987) formulou a teoria da cultura espontânea, 

resultado de intensa vivência “[...] ao lado do povo cantante, dançante, contador de 

causos, supersticioso e profundamente religioso temente a Deus e a forças adversas, 

imaginárias na maioria das vezes”, segundo ele próprio contou pouco antes de falecer, 

em 1987.11 Rossini contribuiu principalmente com o estudo do folclore no estado de São 

Paulo, mas também no Brasil. Rossini, Mozart, Chopin, Bellini e Verdi são alguns dos 

nomes de seus familiares – todos ligados à música erudita e não por acaso. De certa 

forma, Rossini também guarda certa independência na formulação de “sua ciência”, 

como se vê na obra A ciência do Folclore. Assim ele nos contou e assim nós 

contaremos! 
 

Apresentamos neste capítulo uma revisão da história institucional do Museu de 

Folclore Rossini Tavares de Lima, partindo do contexto do Movimento Folclórico 

Brasileiro (1947 – 1964), da relação de Rossini com o movimento e com sua obra. O 

objetivo é identificar o modelo adotado para a formação da coleção Rossini a partir dos 

anos 1940, a sua relação com o folclore e os usos sociais que ela teve desde então até 

a sua transferência para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, em 2010.  

Dentre as recentes pesquisas realizadas sobre o tema, encontra-se a 

monografia de Elza Yukie Maeda (ECA/USP, 2007), que contribui com entrevistas e 

depoimentos de integrantes da Associação Brasileira de Folclore, mantenedora do 

Museu de Folclore, e com uma revisão teórica sobre os conceitos de cultura, cultura 

popular e indústria cultural. A autora faz um estudo de caso sobre o Museu de Folclore 

Rossini Tavares de Lima durante sua transferência do Parque Ibirapuera para a Casa 

Sertanista. Ela elabora também biografias resumidas de Mário de Andrade e Rossini 

Tavares de Lima, bem como um levantamento de edifícios históricos que poderiam ter 

abrigado a coleção na época em melhores condições de preservação do acervo, 

efetuando visitas in loco. O estudo traz ainda um levantamento de museus de folclore 

nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

O artigo científico de Veridiana Pinheiro Simons Barbosa (Celacc/ECA/USP, 
2015) reafirma que a instituição, recém-criada, já havia estagnado no início de sua 
efetivação. Já a tese de doutorado de Vera Lúcia Cardim de Cerqueira, intitulada De 

Mário de Andrade ao Pavilhão das Culturas Brasileiras – mudanças nas práticas  

                                                
11 Conforme consta na orelha da 2a edição de A Ciência do Folclore – Rossini Tavares de Lima, 
de 2003, editado pela Martins Fontes, sendo da Editora Ricordi a 1a primeira edição de 1978, 
ambas em São Paulo. 
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institucionais de guarda da cultura popular (CERQUEIRA, 2016) aborda os conceitos de 
cultura popular, folclore e museologia, apresentando uma revisão das coleções de Mário 
de Andrade e Rossini Tavares de Lima, além de tratar das contribuições da museologia 
e da função social dos museus. Já a recente dissertação de mestrado de Yasmin Fabre, 
sob o título Puras Misturas: as narrativas sobre cultura popular no Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, disponibilizada no início de 2017, apresenta uma análise da mostra 
inaugural do Pavilhão das Culturas Brasileiras. De maneira provocativa, a autora trata 
da “inauguração de um museu que não existe”, aborda as narrativas sobre a curadoria, 
expografia e cultura popular presentes na mostra Puras Misturas, mais especificamente, 
trechos de entrevistas realizadas com funcionários, curadores e arquiteto da mostra. 
Assim como esta dissertação, o trabalho de Fabre inclui depoimentos de Adélia Borges, 
Cristiana Barreto, Regina Ponte e Vera Lúcia Cardim. Uma leitura mais atenta dessa 
pesquisa não foi possível, visto ter sido disponibilizada recentemente durante o 
processo de finalização dessa dissertação. 

 
Retomando o acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, a partir do 

momento que deixa seu local de origem, o Parque Ibirapuera, em 1999, passa por 

transferências prediais até ser abrigado no Pavilhão das Culturas Brasileiras nos anos 

2000. Iremos renomeá-lo Coleção Rossini, utilizando o conceito de coleção de Krzysztof 

Pomian (1984, p.53), “[...] qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos 

temporária ou definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, sujeitos a uma 

proteção especial num local fechado preparado para esse fim, e expostos ao olhar do 

público”. 

Neste capítulo, abordaremos contribuições de pesquisadores, professores, 

gestores e personalidades do Movimento Folclórico Brasileiro (1947-1964). Tomaremos 

como referência principal a tese de doutorado de Luís Rodolfo Vilhena publicada em 

livro em 1997 sob o título Projeto e Missão. 

Segundo Vilhena, o Movimento Folclórico Brasileiro desenvolveu-se entre 1947 

e 1964 e “abrange uma série de empreendimentos de um grupo de intelectuais que 

almejava entre outras coisas, o reconhecimento do folclore como saber científico”. O 

autor esclarece o processo que levou à sectarização dos folcloristas como “diletantes 

exóticos anacrônicos” e mostra que, apesar de tudo, o saber que eles produziram “faz 

parte do nosso pensamento social e foi responsável pela constituição do campo 

intelectual no qual nos situamos e agimos hoje” (VILHENA, 1997, p.268). 

 

Nos concentraremos em alguns dos nomes desse período: Renato Almeida, 

Oswald de Andrade Filho e Cecília Meireles, bem como Edison Carneiro (Rio de 

Janeiro), Luís da Câmara Cascudo (Rio Grande do Norte) e Theo Brandão (Alagoas), 
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que integravam essa “teia”, ou “rede”, de pesquisadores em estados diferentes, que 

trabalhavam com as culturas populares e tradicionais. Nota-se que o início se dá pela 

poesia popular, que está diretamente relacionada à tradição oral, bem como à literatura 

oral. Vera Cardim (2016, pp.26-7), assim como Vilhena, aponta que:  

 
Silvio Romero e Celso de Magalhães são considerados os primeiros 
intelectuais a se dedicarem ao estudo sobre o folclore no Brasil. [...] 
num momento que parecia não existir uma delimitação entre as áreas, 
pois não havia conflito entre a ideia de folclore ou campo das Ciências 
Sociais na construção de conhecimento. 

 

Luís Vilhena (1997, p.14) retoma a definição de folclore de Câmara Cascudo, 

que destacamos aqui para uma melhor compreensão do pensamento na época: “O 

folclore é a continuidade, la santa continuidade, como dizia Eugene d’Ors. Essa 

continuidade não o impede de estimular a variedade das culturas populares, que sem 

ele, pintariam de cinzenta monotonia unicolor toda a paisagem intelectual do mundo.” 

Quando Câmara Cascudo coloca a ideia de continuidade, podemos pensar em algo em 

movimento, não estático, que estimula a variedade das culturas populares no plural, 

como hoje é consenso adotar.  

 

Luís da Câmara Cascudo (1962, p.xiv) narra as contribuições que recebeu para 

seu trabalho, entre as quais cita Renato Almeida, Edison Carneiro e Rossini Tavares de 

Lima, que mencionamos nessa dissertação. Mais adiante, Cascudo continua: 
 

[...] Bem a contragosto, timidamente, avanço o sinal, olhando as 
confusões técnicas no campo da Antropologia Cultural, Etnográfica e 
Folclore, contidas neste DICIONÁRIO. 
Desde que Ruth Benedict definiu que ‘Anthropology is the study of 
human beings as creatures of society’, tenho andado de consciência 
tranquila e metabolismo basal inalterado.  
Estamos, nesse ponto, certos ou errados, mas juntos.12 

 

Câmara Cascudo informa que, a partir de 1939, “começou lentamente a pôr em 

ordem um temário do Folclore Brasileiro para simplificar as consultas pessoais. [...] Em 

1941, a ideia de um Dicionário do Folclore Brasileiro apareceu como um plano para dez 

anos de trabalho sereno, sem pressa e sem descanso”. Mas uma proposta inesperada, 

já em 1943, o levou a elaborar o dicionário. Entre várias informações de como se deu a 

organização do dicionário, o autor afirma ter adotado como metodologia “As três fases 

do estudo do folclore – colheita, confronto e pesquisa de origem”. Ele afirma também 

que a parte etnográfica “exigiu maior atenção e esforço, porque a bibliografia brasileira 

                                                
12 Na publicação da segunda edição do dicionário (editada em 1962) encontra-se a “Nota da 1a 
Edição” de 1954, na qual consta a citação. 
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na espécie é menor. Apaixonou maiormente o folclore musical, a literatura oral” 

(CASCUDO, 1962, p.xix). 

 

Vilhena nos chama a atenção para o fato de que “o relativo sucesso que os 

folcloristas obtiveram na criação de ‘agências estatais’ dedicadas à preservação de 

nossa cultura popular não foi acompanhado pelo desenvolvimento de espaços 

dedicados ao estudo do folclore no interior das universidades” (VILHENA, 1997, p.11). 

Ele coloca que o folclorista transformou-se num “paradigma de um intelectual não 

acadêmico”, caracterizado por uma “relação romântica ao seu objeto”, e que, para tal, 

investia no colecionismo, porém sem controle e de forma empírica. Além disso, muitos 

estudos do folclore no Brasil foram respeitados academicamente, mas de forma muito 

variada devido aos diversos contextos no país: seja conforme a região, o estado, ou o 

próprio pesquisador. Uma revisão da obra de Rossini se faz necessária justamente por 

essas razões. Ainda segundo Vilhena (1997, p.11), Luís da Câmara Cascudo teria se 

beneficiado de um distanciamento geográfico, pelo fato de estar no Rio Grande do 

Norte, longe do eixo Rio de Janeiro-São Paulo. 

 

O folclore, visto como uma “disciplina menor”, ou como “recorte temático 

inadequado” feito por “diletantes” – nas palavras do autor – nos dá uma chave para 

entender o que era não estar inserido na universidade no período em que as Ciências 

Sociais já tinham seus grandes representantes, como Roger Bastide e Florestam 

Fernandes. A Escola Livre de Sociologia e Política e a Faculdade de Filosofia Ciências 

e Letras, enfrentavam-se como exércitos de batalha, conforme nos narra Darcy Ribeiro 

em Confissões, de 1997. Estudante na Escola Livre, Darcy (1997, p.126) relembra que 

ambas instituições de ensino foram fundadas após a Revolução de 1932: 

 
[...] para dar luz aos paulistas sobre sua derrota e sobre seu futuro. A 
Escola, criada por empresários liderados por Roberto Simonsen, foi 
entregue a professores norte-americanos, principalmente Donald 
Pierson, que davam o tom da casa. Mas procurava atrair a cooperação 
de outros sábios que caíssem em Sampa. A faculdade, criada sob o 
olhar zeloso dos Mesquita, do Estadão, foi entregue aos franceses, 
principalmente a Bastide e Lévi-Strauss. Tanto a Escola quanto a 
faculdade guardavam com orgulho sua identidade norte-americana ou 
francesa. 

 

Assim, uma análise cuidadosa sobre o folclore é sempre necessária, mas 

acreditamos que, ao analisar os testemunhos, estes também poderão alimentar a 

discussão sobre a desvalorização ao termo, que segundo Vilhena (1997, p.11), “[...] se 

deu de uma forma específica no Brasil”. Rossini Tavares de Lima (2003, p.99) comenta 

que “[...] Roger Bastide nada fez de bom para o estudo e pesquisa do folclore brasileiro. 
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Isso porque na obsessão de teorizar, em função de esquema preestabelecido, acabava 

deformando tudo”. 

 
Rossini, em A Ciência do Folclore, conceitua cultura popular, música popular, 

arte popular, pesquisa, culturas, aculturação, conscientização, entre outros. No texto 

“Outros Títulos” (LIMA, 2003, pp.14-5), após discorrer sobre a palavra Folk-lore em mais 

de duas páginas, o autor fornece uma série de referências bibliográficas e um conceito 

sobre o termo. Ainda complementa que a Antropologia Cultural, ou Etnografia, como 

preferem designá-la no Brasil, é a ciência com a qual o folclore possui maiores 

afinidades, mas que seus objetivos são bem diferentes. Ela estuda a cultura de 

sociedades pré-letradas (principalmente os índios no Brasil), das exóticas, da fase 

anterior à era industrial ou das reveladas pelos achados arqueológicos. Para Rossini, o 

Folclore estuda a cultura espontânea, que coexiste com a cultura erudita, popularesca 

– Mário de Andrade havia sugerido substituir música popular por música popularesca, 

para não confundir com uma cultura comercial – e de massa “[...] na dinâmica do mundo 

letrado e que na base de nossa documentação, julgamos melhor definir e caracterizar o 

homem” (LIMA, 2003, p.18). O autor desenvolve ao longo do capítulo que a aceitação 

coletiva, espontânea ou não, é o que define o folclore. Ele defende que o termo “raça” 

deveria ser substituído por Etnia ou Grupo Étnico e que certos termos como culto/inculto; 

povo, preferível usar sociedade; bem como rico/pobre, bonito/feio, riqueza/beleza, 

autêntico/pureza/puro e origem não deveriam ser utilizados em pesquisas, pois eles não 

trazem significado ao folclore.  

 

Se utilizarmos o testemunho de Maria Lúcia Montes13 para contextualizar o 

conceito de folclore e de cultura popular, temos que “essa é uma discussão que tem 

sempre por trás algo político”. O termo folclore e cultura popular, até os anos 1950, 

época de Rossini, não conservava uma “separação disciplinar clara e definida”, período 

no qual “o movimento folclórico brasileiro foi de suma importância”. A partir de 1964, o 

movimento perde sua importância com o golpe militar deflagrado contra o governo, 

quando é perdido também seu sentido etnográfico. Cabe lembrar, fazendo-se referência 

às pesquisas de Marilena Chauí (2006, p.43) que a política cultural desenvolvida no 

Brasil entre os anos de 1964 e 1968 estava apoiada sobre três pilares: “[...] integração 

nacional (a consolidação nacional buscada no Império, na República Velha e no Estado 

Novo), segurança nacional (contra a guerra externa e interna subversiva) e 

desenvolvimento nacional (nos moldes das nações ocidentais cristãs)”. 

 

                                                
13 Entrevista cedida à autora em 13 de junho de 2014. 
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O que podemos reconhecer é que os folcloristas participaram das discussões 

que definiram as bases de constituição do campo das ciências sociais no Brasil e que 

Rossini participou desses debates: foi um representante dessas “teias”, “redes”, 

“agências estatais” dedicadas à preservação da cultura popular, ligado à Comissão 

Nacional e Paulista de Folclore e atrelado a uma política pública de Estado. O período 

marca o fim do Estado Novo, com a institucionalização e desenvolvimento das ciências 

sociais brasileiras, entre 1930 e fins de 1960. Segundo Vilhena, já durante o regime 

militar, inicia-se nas universidades um processo de “departamentalização”, juntamente 

com uma nova pós-graduação e o aporte de financiamentos mais regulares à pesquisa. 

Em relação ao marco temporal do termo folk-lore, o inglês Willian John Thoms cria o 

vocábulo em 1846, a partir de outros termos como “antiguidades populares” e “literatura 

popular”, referindo-se à transmissão oral entre os camponeses e o estudo dessa 

transmissão de forma sistematizada (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – William John Thoms (1803-1885). Imagem reproduzida no Dicionário 

do Folclore Brasileiro, editado por Luís da Câmara Cascudo (1962, p.319). 
 

Luís da Câmara Cascudo (1962, p.319) também dedica em seu dicionário cerca 

de duas páginas ao termo folclore, com várias referências bibliográficas. Ele  afirma que: 

 
O conteúdo do folclore ultrapassa o enunciado de 22 de agosto de 
1846, quando William John Thoms (1803-1885) criou o vocábulo. 
Nenhuma disciplina de investigação humana imobilizou-se nos limites 
impostos, quando do seu nascimento. Qualquer objeto que projete 
interesse humano, além de sua finalidade imediata, material e lógica, 
é folclórico. [...] O folclore estuda a solução popular na vida em 
sociedade. 
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Edison Carneiro, diretor-executivo da Campanha de Defesa do Folclore 

Brasileiro (CDFB) entre 1961 e 1964, foi um folclorista atuante. O Museu de Folclore, 

no Rio de Janeiro, foi criado em 1968 posteriormente ao de São Paulo e, a partir de 

1976, passou a chamar-se Museu de Folclore Edison Carneiro. Ele abriga cerca de 16 

mil objetos em seu acervo, número muito superior à atual Coleção Rossini. A CDFB foi 

criada em 1958 e, dentro dela, foi inaugurada a Biblioteca Amadeu Amaral, que deu 

início à aquisição e conservação de peças para o museu, Em 1978, é transformada em 

órgão permanente com a fundação do Instituto Nacional de Folclore (1978), atual Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular, do qual o Museu de Folclore Edison Carneiro 

faz parte. O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) é uma instituição 

pública federal que passa, no fim de 2003, a integrar a estrutura do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN. 

 

Se os folcloristas obtiveram resultados no período entre 1947 e 1964, perderam 

espaço a partir da consolidação do campo das ciências sociais no país. Com o golpe 

militar de 1964, eles sofreram reveses institucionais, como no caso de Edison Carneiro, 

incentivador da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, que foi destituído do cargo 

de diretor por questões políticas. As atividades foram retomadas posteriormente por 

Renato Almeida, no sentido de evitar ser alvo de perseguição política e de se inaugurar 

uma nova etapa em defesa do folclore brasileiro. Com a continuidade de pesquisas e 

de constituição de acervos, que resistiram ou tiveram rupturas em sua história 

institucional, constata-se que, apesar dos folcloristas serem chamados de românticos e 

diletantes, deixaram uma memória constituída.   

 

Destacamos que alguns folcloristas dessa rede nacional, como Théo Brandão, 

sediado em Maceió (AL), eram professores universitários. Em 1975, foi criado o Museu 

Théo Brandão de Antropologia e Folclore para acolher a coleção desse pesquisador, 

doada à Universidade Federal de Alagoas. Em 1977, por ocasião da V Festa do Folclore 

Brasileiro, realizada em Maceió, a coleção foi transferida para uma sede própria, que ao 

longo dos anos também passou por períodos de reforma, restauro e realocação no 

edifício. 

 

Seguindo, neste momento, com reflexões mais recentes sobre os termos folclore 

e cultura popular, temos o texto de Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti intitulado, 

“Culturas populares: múltiplas leituras”, publicado nos Anais do Seminário Nacional de 

Políticas Públicas para as Culturas Populares, realizado pelo Ministério da Cultura e 

pela Secretaria de Identidade e da Diversidade Cultural, em 2005. O texto aborda o 
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folclore e a cultura popular no Brasil e nos leva a considerar também os conceitos de 

folclore, cultura popular e cultura de massa da segunda metade do século XX para a 

questão das culturas populares, no plural. O que a autora primeiro assume é o fato de 

precisarmos desses termos ainda hoje em razão da diversidade das inúmeras 

manifestações artísticas e dos processos culturais. Ela afirma também que “[...] os 

estudos e o interesse pelo popular remontam ao século XIX [...]” e, cita Gonçalves Dias, 

José de Alencar, Sílvio Romero, Amadeu Amaral, Mário de Andrade, Câmara Cascudo, 

Cecília Meireles e Edison Carneiro, “alguns nomes do panteão intelectual que qualquer 

país do mundo se orgulharia de apresentar” (CAVALCANTI, 2005, p.28). Segundo a 

autora, a ideia de o Brasil reencontrar sua identidade por meio da cultura popular é muito 

próxima à do Movimento Folclórico Brasileiro, no final dos anos 1940, sobre a busca 

pela autenticidade do povo. Posteriormente, folclore e cultura popular passam a ter 

sentido pejorativo, de uma cultura supostamente autêntica, mas ao mesmo tempo 

exótica. As discussões são infindáveis e polêmicas, tanto no passado como no presente, 

mas o que se pode enfatizar é a “[...] vitalidade da cultura popular brasileira, que emergiu 

de forma marcante nas últimas décadas [...]”, e, principalmente, o “[...] debate público 

sobre a cultura popular que se constrói hoje de modo inteiramente novo” (CAVALCANTI, 

2005, p.29).  

Consideramos assim o testemunho de Maria Lúcia Montes de que “o termo 

folclore e cultura popular, até os anos 1950, época de Rossini, não conservava uma 

“separação disciplinar clara e definida”. Cavalcanti ainda contribui sobre os problemas 

de dirigismo e intervencionismo ligados a qualquer associação direta de formas de 

cultura ao aparato estatal. A cultura popular foi absorvida pelo mercado e pelo consumo, 

e há uma nova diversidade no cenário contemporâneo. Nomeá-la de cultura de massa, 

erudita, popular, ou ainda folclórica, pode ser válido em determinados contextos e a 

autora ainda aponta que a transmissão do conhecimento sobre diferentes culturas pode 

se dar na forma oral ou escrita.  

Folclore e cultura popular devem estar contextualizados, como adverte 

Cavalcanti (2005, p.31) sobre o apoio de Cecília Meireles no movimento folclórico. A 

escritora referia-se ao “[...] fato de que uma ‘genuína’ e ‘autêntica’ forma folclórica pode 

estar associada a condições de extrema dificuldade e pobreza. Pode estar associada 

às formas tradicionais de dominação política que pululam pelo Brasil afora: o velho 

clientelismo ganha novas vestes”. 

 Foi nesse contexto que ocorreu a criação da Associação Brasileira de Folclore, 

em fevereiro de 1960. Entidade civil com personalidade jurídica de finalidade cultural, 
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ela buscava atuar sobretudo no estudo do Folclore, no fomento à pesquisa, na 

divulgação e na utilização do Folclore como instrumento de educação popular.14  

 

Seguimos com a trajetória pessoal e profissional de Rossini Tavares de Lima, 

recorrendo principalmente aos seus relatos, aos arquivos localizados na cidade de São 

Paulo e nos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de São Paulo,15 devido ao fato de não 

termos localizado dados biográficos de Rossini organizados de forma sistematizada – o 

que poderá ser objeto de pesquisa no futuro, bem como o levantamento de sua obra 

publicada. 

  
Rossini Tavares de Lima (1915-1987) nasceu em 25 de abril de 1915 em 

Itapetininga, município do estado de São Paulo. Os Tavares de Lima tinham 

familiaridade tanto com música erudita quanto com as festas populares do interior do 

estado de São Paulo – principalmente na cidade de Itapetininga – que ocorriam durante 

os festivais de folclore. Filho de Mozart Tavares de Lima, professor na Escola Normal 

da Capital, em São Paulo,16 Rossini era irmão de Mozart Tavares de Lima Filho (1916-

1998) e de Modesto Tavares de Lima, sendo tio de Chopin Tavares de Lima (1926-

2007), deputado estadual entre 1963 e 1967 e presidente da Associação Brasileira de 

Folclore em substituição ao ex-deputado Valentim Amaral, primeiro presidente da 

entidade, falecido em 1962. Nessa época, Rossini era secretário-geral da Comissão 

Paulista de Folclore, órgão estadual da Comissão Nacional de Folclore do Instituto 

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC).  Após a presidência de seu sobrinho, 

Rossini Tavares de Lima participou ativamente da Associação Brasileira de Folclore e 

do Museu de Folclore. A Folha da Manhã17 o apresentava da seguinte forma: 

 
Rossini Tavares de Lima, catedrático de História da Música e Folclore 
Nacional, no Conservatório Dramático e Musical, [...]. Grande 
estudioso do folclore brasileiro, jornalista e escritor, Rossini Tavares de 

                                                
14 Documento “Museus de Artes e Técnicas Populares – São Paulo – Brasil”, por Alfredo João 
Rabaçal. Separata das Actas do Congresso Internacional de Etnografia, promovido pela Câmara 
Municipal de Santo Tirso (Volume I, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 10 a 18 de julho 
de 1963). Centro Cultural São Paulo, Discoteca Oneyda Alvarenga. 
15 Pesquisa efetuada nos arquivos digitas da Folha de S. Paulo e do O Estado de S. Paulo. Ver 
Anexo II. 
16 Consta publicado no Almanak Laemert (Rio de Janeiro, ed. B00087, 1891 a 1940), localizado 
na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que o Maestro Mozart Tavares de Lima era professor na 
Escola Normal da Capital, situada na Praça da República e pertencente à Secretaria de Estado. 
Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=109324&url=
http://memoria.bn.br/docreader#>.  Acesso em: 11 abr. 2017. 
17 “Deficiente o ensino da música nos conservatórios brasileiros” e “Mario de Andrade e a 
‘pianolatria’ – Métodos obsoletos e subvenções ridículas – A inclusão dos instrumentos e do 
material didático na 5a. categoria – Reforma imprescindível”. Matérias publicadas pela Folha da 
Manhã em 18 de julho de 1954.	
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Lima, artista inteiramente devotado à sua arte, é uma voz autorizada 
que deve ser ouvida com respeito. 
[...] 
Paraninfando uma turma de alunos do Conservatório Dramático e 
Musical de São Paulo, em 1934, o grande Mario de Andrade, depois 
de apontar os inúmeros defeitos que encontrava no ensino da música 
no Brasil, dizia que os alunos de conservatório sofriam de ‘pianolatria’. 
Explicava ele que a maioria não procurava as escolas levada pelo amor 
à musica, mas com o objetivo de aprender a tocar piano ou outro 
instrumento qualquer. Mais do que a vocação e o desejo de penetrar 
os segredos da grande arte, pesava a ambição da mama desejosa de 
ver o rebento brilhando nos salões, na execução de peças de Chopin 
ou Carlos Gomes [...]. 

 

Rossini Tavares de Lima afirma que o ensino era regido pelos mesmos sistemas 

de quando ele era aluno no Conservatório Musical de São Paulo, enquanto Mário de 

Andrade (1893-1945) era professor (Figura 2). Na matéria, o repórter refere-se a Mário 

de Andrade e seus alunos de 1934, entre os quais cita Rossini, que em 1944 já integrava 

a turma de professores. 

 
Figura 2 – Turma de 1944 do Conservatório Dramático e Musical. Em primeiro plano, da 

esquerda para a direita, Paulo Machado, Mário de Andrade, Bráulio Sanchez Saez, 
Rossini Tavares de Lima e D. Costa e Silva. Fonte: Catálogo Pavilhão das Culturas 

Brasileiras: Puras Misturas (2010, p.34). 
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Figura 3 – Capa e página da separata citando Rossini como Catedrático do 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Fonte: Arquivo histórico municipal de 
São Paulo. 

 

Rossini era catedrático (Figura 3) do Conservatório Dramático e Musical de São 

Paulo,18 tendo concluído seus estudos nessa instituição. Participou da criação do Centro 

de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade, vinculado ao Conservatório Dramático e 

Musical de São Paulo, onde passou a ministrar cursos e a se dedicar aos estudos do 

folclore. Seu interesse pelo folclore vinha desde a época do Conservatório Musical. 

Dalva Bolognini traz em seu relato para esta pesquisa as relações entre Rossini e Mário: 

[...] Antes da existência do museu, lá do Parque Ibirapuera, o Rossini 
era professor. Ele foi aluno e depois companheiro de trabalho de Mário 
de Andrade no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo onde 
tinha sido formado um pequeno acervo a partir da pesquisa de campo 
que se fazia via música. Muitos pesquisadores de folclore começaram 
pela música. O estudo de folclore no Brasil começa pela música. Mário 
de Andrade é um exemplo. [...] E o Rossini era um seguidor absoluto 
de Mário de Andrade. De toda teoria do Mário, de todo o conceito que 
Mário tinha desenvolvido. E Rossini foi professor ainda no tempo do 
Mário. Então, lá existia uma salinha onde eram guardados os objetos 
resultantes da pesquisa de campo, que ele fazia junto com os alunos, 
e que continuou fazendo depois que Mário morreu. [...].19 

 

                                                
18 Conforme consta em “Folguedos Populares de São Paulo”, Separata do Volume IV Centenário 
da Fundação de São Paulo, impresso pela gráfica Municipal, São Paulo, em 1954. Arquivo 
Histórico Municipal de São Paulo. 
19	Entrevista concedida à autora em 18 de junho de 2014.	
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 O depoimento de Maria Lúcia Montes20 complementa o perfil de Mário de 

Andrade: 
[...] o acervo do Rossini é um acervo histórico; ele dava aula no 
Conservatório Dramático e Musical como também o Mário de Andrade. 
[...] Tudo é muito interligado, não é? O Mário de Andrade era uma 
pessoa que também não era só interessado nas artes que a população 
brasileira fazia. Ele tinha profundo conhecimento de tudo o que 
acontecia lá fora. Ele foi o pai do modernismo no Brasil sem sair do 
Brasil na realidade. 

 

Na década de 1940, outras iniciativas importantes no campo do folclore foram 

realizadas como a criação da Comissão Nacional de Folclore, em 1947, junto ao IBECC 

– Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, do Ministério das Relações 

Exteriores. A constituição desse órgão no Brasil ocorre em consonância com a 

orientação da UNESCO (organização instituída na Convenção de Londres, de 16 de 

novembro de 1946) para o fomento à criação de instituições ligadas às culturas 

populares. Tal Comissão oficializava uma rede de pesquisadores em diversos estados 

que já vinham trabalhando com as culturas populares e tradicionais – entre eles, Rossini 

Tavares de Lima, em São Paulo. 

 

No final da década de 1940, a Comissão Nacional de Folclore promoveu a 

primeira e a segunda Semana de Folclore, respectivamente no Rio de Janeiro, em 1948, 

e em São Paulo, em 1949. Além disso, a criação de Comissões Estaduais possibilitou 

um amplo registro, estudo e difusão do folclore em Alagoas, Amazonas, Ceará e Espírito 

Santo, entre outros estados.21  

 

Seguindo a orientação da UNESCO, a Carta do Folclore Brasileiro,22 adotada no 

I Congresso Brasileiro de Folclore, realizado em 1951, fomentou os estudos do folclore 

durante muitos anos. Em dezembro de 1995, foi realizado na cidade de Salvador (BA) 

o VIII Congresso Brasileiro de Folclore, promovendo uma releitura da Carta, na qual já 

estava definido que, os termos “folclore” e “cultura popular” seriam tratados como 

equivalentes: 

Capítulo I – CONCEITO 
1. Folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, 
baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, 
representativo de sua identidade social. Constituem-se fatores de 
identificação da manifestação folclórica: aceitação coletiva, 
tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Ressaltamos que 
entendemos folclore e cultura popular como equivalentes, em sintonia 

                                                
20	Entrevista concedida à autora em 13 de junho de 2014.	
21 As ações promovidas pelas Comissões Estaduais resultaram no Decreto-Lei no. 43.178, de 5 
de fevereiro de 1958. 
22 Carta do Folclore Brasileiro, de 1951. Disponível em: 
<http://www.fundaj.gov.br/geral/folclore/carta.pdf> Acesso: 14 maio 2017. 
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com o que preconiza a UNESCO. A expressão cultura popular manter-
se-á no singular, embora entendendo-se que existem tantas culturas 
quantos sejam os grupos que as produzem em contextos naturais e 
econômicos específicos. 
2. Os estudos de folclore, como integrantes das Ciências Humanas e 
Sociais, devem ser realizados de acordo com metodologias próprias 
dessas Ciências. 
3. Sendo parte integrante da cultura nacional, as manifestações do 
folclore são equiparadas às demais formas de expressão cultural, bem 
como seus estudos aos demais ramos das Humanidades. 
Consequentemente, deve ter o mesmo acesso, de pleno direito, aos 
incentivos públicos e privados concedidos à cultura em geral e às 
atividades científicas. (Carta do Folclore Brasileiro, 1951) 

 

E Rossini (2003, pp.22-23), envolvido no Movimento Folclórico Brasileiro, 

conceituava que todo folclore é: 

 
[...] um ser e um vir a ser e, portanto, se acha em processo de 
mudança, o que na existência humana constitui-se em ato constante. 
Por isso o chamamos de dinâmico, claro, porque é funcional para o 
grupo social ou coletividade em que é observado. A dinâmica cultural 
espontânea, folclórica, como a dinâmica cultural no sentido amplo, é a 
mudança que se traduz através de diferentes processos. Entre eles, o 
sincretismo ou reinterpretações [...] 
O folclore estuda cultura, que definimos como manifestação do sentir, 
pensar, agir e reagir do homem de uma sociedade. [...] 

 

Assim, na década de 1950, de acordo com a Carta do Folclore Brasileiro, o termo 

folclore estaria associado às “[...] tradições expressas individual ou coletivamente, 

representativo de sua identidade social [...]” e à cultura popular no singular, mas “[...] 

entendendo-se que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem 

em contextos naturais e econômicos específicos [...]”. Outro recorte dos testemunhos 

sobre Rossini Tavares de Lima, é o de Vera Cardim, no qual ela coloca que: 

 
Rossini Tavares de Lima foi um dos mais atuantes representantes do 
Movimento Folclórico Brasileiro e instituiu a primeira escola de 
formação de folcloristas no país. A sua coleção testemunha um 
importante período de pesquisas sobre a cultura popular, em especial 
a paulista.23 
 

Luís Rodolfo Vilhena atesta que o principal núcleo de folclore no estado de São 

Paulo era o Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima e que a Escola de Folclore foi 

a única do gênero no país. Foi o primeiro curso de formação de pesquisadores para o 

estudo do folclore, com duração de dois anos, realizado de forma regular e sistemática. 

Rossini Tavares de Lima fundou e dirigiu a revista Folclore, publicou textos, reportagens, 

artigos e livros, entre os quais destacamos Nótulas sobre pesquisas de folclore musical 

(1945), Aí, Poesias e adivinhas (1947), O Folclore na obra de Mário de Andrade (1950), 

                                                
23	Entrevista concedida à autora em 25 de junho de 2014.	
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Achegas ao estudo do romanceiro no Brasil (1951), Folclore de São Paulo (1954), Abecê 

do Folclore (1968), Geografia do folguedo popular (1968), A ciência do Folclore (1978) 

e Escola de folclore, Brasil: estudo e pesquisa de cultura espontânea, em coautoria 

Julieta de Andrade (1979). 

Marcelo Manzatti afirma que as coleções reunidas por Mário de Andrade e 

Rossini Tavares de Lima:  

São registros fundamentais do trabalho de duas grandes escolas de 
pensamento sobre as culturas populares no Brasil. Uma foi marcada 
pela figura do Mário de Andrade. Outra, pelo folclorismo, que 
arregimentou o maior número de interessados no universo das culturas 
populares até os dias de hoje.24 

 

Manzatti fez algumas críticas quanto à preservação dos acervos durante seu 

relato. Sobre o acervo das Missões Folclóricas organizadas por Mário de Andrade, foi 

“mais bem cuidado ao longo do tempo, mais pesquisado e melhor compreendido pela 

sociedade em geral”. Já a Coleção Rossini sofreu maltratados ao longo de décadas e 

permanece atualmente sem permitir o acesso à sociedade e aos pesquisadores da parte 

que restou. Contudo, Manzatti acredita que novas leituras sobre a riqueza da coleção 

possam ser obtidas implementando a totalidade do projeto do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras.  

 

A parte que restou da Coleção Rossini, à qual a manchete “Um museu está 

desaparecendo em São Paulo”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo em 27 de 

junho de 2004, faz alusão, também nos permite pensar num “desaparecimento” de 

Rossini em confronto quando comparado à exaltação recebida pela figura de Mário de 

Andrade, que foi mais pesquisado e melhor compreendido pela sociedade, assim com 

sua coleção. Já a coleção do Museu de Folclore Edison Carneiro, pela sua ligação a 

uma instituição voltada à pesquisa acadêmica junto ao IPHAN, no Rio de Janeiro, foi 

constituída de forma mais sistemática e acabou sendo melhor preservada do que a 

coleção do Museu de Folclore de São Paulo, muito embora também tenha sofrido 

igualmente com as instabilidades político-administrativas. 

 

A Coleção Rossini origina-se fundamentalmente do conjunto de peças expostas 

na Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, de 1954. Tratava-se de 

uma mostra temporária que deu origem ao museu, integrando as comemorações dos 

400 anos de fundação da cidade de São Paulo, realizada pela Comissão do IV 

Centenário, e que deu origem ao museu. 

                                                
24	Entrevista concedida à autora em 11 de julho de 2014.	
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Ao utilizarmos uma análise histórica comparativa da trajetória do Museu de 

Folclore Rossini Tavares de Lima (dos anos 1940 a 1990), com a trajetória de outras 

instituições afins, como o Museu de Folclore Edison Carneiro, o Centro Nacional de 

Folclore e Cultura Popular/IPHAN, no Rio de Janeiro, e o Musée des Arts et Traditions 

Populaires, em Paris, no mesmo período, poderemos contribuir para a compreensão 

dos impasses, das instabilidades e das lutas constantes que parecem percorrer as 

histórias da maioria dos museus voltados às culturas populares e tradicionais. Essas 

instituições tornaram-se instáveis no final do século XX devido às descontinuidades 

administrativas, às alternâncias nas gestões, bem como à ausência de políticas públicas 

ativas e estáveis para a cultura, principalmente, no que diz respeito ao Brasil. 

 
1.1. A formação do acervo 

As relações entre Rossini Tavares de Lima e Mário de Andrade se estenderam 

entre o final dos anos 1930 e início dos anos 1940. Rossini foi aluno de Mário de 

Andrade no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e, após a morte deste, 

ocorrida em 1945, assumiu no mesmo local os estudos sobre o folclore iniciados por 

Mário. Para além das contribuições de Mário de Andrade no período, abordaremos 

outras contribuições menos conhecidas de pesquisadores, professores, gestores e 

personalidades do Movimento Folclórico Brasileiro (1947-1964). Faremos uma 

contextualização do período entre os anos 1940 e 1990, considerando também a vida 

social dos objetos e seus destinos, a partir da difusão por meio de jornais, publicações, 

documentos, exposições e contribuições dos testemunhos. 

Quando faleceu aos 52 anos, em 1945, Mário de Andrade era considerado um dos 

precursores no Brasil dos estudos folclóricos, apesar de não ter sido, necessariamente, 

um folclorista, pois nunca se dedicou exclusivamente a essa área cultural. Em 1937, 

Mário fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore e, em 1938, idealizou as primeiras 

expedições científicas de folclore brasileiro ao Norte e Nordeste do país, conduzidas por 

um grupo de intelectuais, coordenadas por Luís Saia. Essas viagens, que tinham como 

objetivo registrar as manifestações culturais, principalmente voltadas à música e à 

dança, ficaram conhecidas como Missão de Pesquisas Folclóricas:25 

Na bagagem dos pesquisadores vieram instrumentos musicais, objetos 
de culto, peças utilitárias, fotos, reproduções de desenhos, gravações 
musicais e filmes. A equipe de pesquisadores registrou em discos o 
folclore musical dessas regiões e colheu informações complementares 
às gravações, que possibilitaram uma visão ampla do contexto 

                                                
25 Informações sobre a Missão de Pesquisas Folclóricas podem ser pesquisadas na Discoteca 
Oneyda Alvarenga do Centro Cultural São Paulo. As Cadernetas de Campo utilizadas pelos 
pesquisadores foram digitalizadas, transcritas e tiveram as imagens editadas para consulta 
pública cerca de setenta anos após o registro liderado por de Andrade. 



34	
	

socioeconômico-cultural das regiões visitadas. Além dos discos 
registrados, com cerca de 1500 melodias, há ainda mais de mil 
fotografias, cadernetas de anotações, desenhos, notações musicais, 
letras de músicas, filmes de 16 e 35mm, peças catalogadas entre 
objetos etnográficos, instrumentos de corda, sopro e percussão.  
 

 

Mário de Andrade também foi chefe da Divisão de Expansão Cultural e diretor 

do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo (1935-1938), órgão que se 

transformou na atual Secretaria Municipal de Cultura. Sua atuação como diretor do 

Departamento de Cultura, mesmo que breve, foi uma das primeiras ações marcantes 

de política cultural no Brasil, o que é consenso entre vários autores. As primeiras 

iniciativas da Sociedade de Etnografia e Folclore foi representar o Brasil no Congresso 

Internacional de Folclore realizado em Paris, no mesmo ano de sua criação. O curso de 

extensão da Sociedade de Etnografia e Folclore foi ministrado por Dina Lévi-Strauss, 

ex-assistente do Museu do Homem de Paris, que mudou para o Brasil casada com o 

Prof. Claude Lévi-Strauss, contratado pela Universidade de São Paulo. O curso tinha 

como proposta formar folcloristas para o trabalho de campo. As contribuições de Mário 

de Andrade nas políticas públicas para a cultura no município de São Paulo e para as 

pesquisas folclóricas são consideradas pioneiras, contudo, ocorreram apenas durante 

um curto espaço de tempo.  

Ressaltamos que, antes dos acontecimentos mencionados, também havia 

acontecido em São Paulo a Semana de Arte Moderna de 1922, tendo Mário de Andrade 

como um dos principais líderes do Modernismo. Mário Pedrosa, em texto sobre a 

Semana de 1922, menciona Mário de Andrade como um crítico agudo, grande poeta e 

o líder intelectual do Modernismo, que “teve a noção de um Brasil caboclo, diferente do 

da capital, primário e irredutível na sua realidade física, capaz de lhe dar motivo para 

conjugar o cultural e o instintivo” (PEDROSA, 1998, p.144). Naquela época, segundo 

Pedrosa (1998, pp.141-2), os europeus admitiam: [...] pode haver outras culturas dignas 

de apreço. [...] As missões arqueológicas e culturais se multiplicam. [...] A conquista das 

culturas arcaicas pelo modernismo europeu coincidia com o pensamento universalista 

e primitivo de Mário de Andrade”. 

Em 1947, com a inauguração do Museu de Folclore do Centro de Pesquisas 

Folclóricas Mário de Andrade, descrita pelo próprio Rossini em seu livro A Ciência do 

Folclore, formalizava-se o início de constituição do acervo da instituição, que, desde 

1944-46, realizava coletas e as primeiras pesquisas com alunos. 

  

 Observa-se ao longo da trajetória da instituição vários marcos inaugurais em 

épocas e formatos distintos. Consideramos 1947 como a data de sua fundação, 
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seguindo o próprio Rossini; em 1948 houve a abertura oficial ao público em horários 

pré-determinados conforme notícias dos jornais; em 1954 realizou-se a transferência de 

seu acervo para a Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, cuja peças 

permaneceram nos edifícios do Parque Ibirapuera até 1999. Outro momento inaugural 

do museu se deu por ocasião da remontagem do acervo no Pavilhão Lucaz Nogueira 

Garcez (mais conhecido como Oca) e da fundação da Associação do Museu de Folclore 

na década 1960. Foi, na verdade, o momento de mudança para um novo modelo, 

passando o acervo da esfera pública para a privada. 

 

Retomando ao marco de inauguração em 1947, o acervo criado por Rossini e 

seus alunos foi instalado inicialmente na sala n. 6 e, posteriormente, na sala n. 18 do 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, localizado na avenida São João, no 

centro da cidade. As peças eram separadas em áreas como técnica popular, arte 

popular, ciência e religião, música e dança, bem como brinquedos populares, conforme 

descrito por Rossini – que, na década de 1950, concordava em usar o termo “popular” 

para definir o “folclórico” (LIMA, 2003, p.81). Ele foi entregue à visitação pública em 

1948, conforme noticiado pela Folha da Manhã em 21 de novembro na matéria 

“Inaugurado ontem o Museu Folclórico do Centro de Pesquisas Mário de Andrade”: 

 
O Museu Folclórico do Centro de Pesquisas Mario de Andrade, ora 
entregue à visitação pública, reúne em seus mostruários numerosas 
peças musicais, religiosas e de cunho popular, constituindo amostra 
sugestiva da grande riqueza imaginativa do povo. As curiosas peças 
ali reunidas são em sua grande maioria de doações de pessoas que, 
compreendendo a importância de tal Museu, concordaram em 
colaborar para a concretização da ideia, e assim, entregaram àquele 
Centro de Pesquisa todo material folclórico que porventura 
possuíssem.  

 

O Museu de Folclore do Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade, 

iniciado em 1947, funcionou nas salas do Conservatório Musical até 1953, quando 

começaram os preparativos para a comemoração do IV Centenário de São Paulo. O 

Parque Ibirapuera, implementado e construído no contexto das festividades do IV 

Centenário, estava sendo projetado desde o início dos anos 1950 e há vinte anos 

esperava-se que seu projeto fosse realizado. Previa-se uma área a ser arborizada de 

1.800.000 m2 (atualmente ela compreende 1.584.000 m2)26 e previa-se a construção de 

edifícios e pavilhões em 5% de sua área total, sendo que nem todos seriam 

permanentes. 

 

                                                
26 Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_sul/index.p
hp?p=14062> Acesso em: 29 maio 2017. 
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Em decorrência das comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo, 

os responsáveis pela Comissão Paulista de Folclore, entre eles Rossini Tavares de 

Lima, associado ao diplomata Renato Almeida, secretário-geral da Comissão Nacional 

de Folclore, sugeriram à comissão do evento a realização de uma mostra. Assim, foi 

organizada a Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares. Renato 

Almeida, além de criador da Comissão Nacional de Folclore, foi um influente 

pesquisador do folclore brasileiro na década de 1940. Segundo testemunho de Dalva 

Bolognini: 

  
Quando, em 1953, começou-se a planejar uma exposição – aí já 
começaram a chamar de cultura popular, de arte popular – para a 
inauguração do Parque do Ibirapuera em 1954. [...] Para as 
comemorações do quarto centenário se planejou a exposição que foi 
realizada na grande marquise. E o Rossini foi contratado, então, pelo 
município, para buscar no Estado de São Paulo – e na região sudeste, 
que era a região de pesquisa dele – mais objetos, mais referências de 
folclore dessa região do Sudeste. Ao mesmo tempo, como ele era um 
homem muito bem relacionado no Brasil inteiro, ele trocou 
correspondências com vários de seus contemporâneos, estudiosos 
como ele, em vários estados do Brasil, que mandaram objetos. [...] 
Como o Théo Brandão em Alagoas, como Câmara Cascudo no Rio 
Grande do Norte, como Edison Carneiro no Rio de Janeiro.27 
 

Na Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, inaugurada em 10 

de setembro de 1954 no recém-criado Parque Ibirapuera, foram apresentadas peças 

dos estados do Amazonas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, de Minas 

Gerais, do Pará, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande 

do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo e de Sergipe, bem como foram doadas ou 

emprestadas obras do Canadá, da Colômbia, do Haiti, do Uruguai, do Paraguai e da 

Venezuela. Montada segundo a orientação do folclorista Oswald de Andrade Filho, a 

exposição reunia por exemplo, os trançados e crochês de São Paulo, a cerâmica 

figurativa e utilitária de Pernambuco, as pinturas populares do Rio de Janeiro e a 

indumentária da Congada da Lapa do Paraná.28 Encerrada a exposição, as peças de 

folclore brasileiro continuaram expostas no Ibirapuera até serem transferidas para a 

Oca, em 1956. 

 

                                                
27	Entrevista concedida à autora em 18 de junho de 2014.	
28 Conforme consta no documento “Museus de Artes e Técnicas Populares – São Paulo – Brasil”, 
de Alfredo João Rabaçal. Separata das Actas do Congresso Internacional de Etnografia, 
promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso (Volume I, Junta de Investigações do Ultramar, 
Lisboa, 10 a 18 de julho de 1963). Centro Cultural São Paulo, Discoteca Oneyda Alvarenga. 
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Figura 4 – Imagens da Exposição de Artes e Técnicas Populares publicadas no jornal 

Folha da Manhã em 06 de dezembro de 1955. 
 

Durante as comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo também 

foi realizado o II Congresso Internacional de Folclore, numa parceria entre a Comissão 

do IV Centenário, o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (órgão nacional 

da UNESCO) e a Comissão Paulista de Folclore.   

Tendo como presidente o professor Lourenço Filho e como secretário 
geral, o diplomata Renato de Almeida, estudioso do folclore, vem o 
Instituto desenvolvendo, também nesse campo, uma obra inestimável. 
[...] será levada a efeito uma exposição folclórica, bem como um festival 
de folclore internacional. [...] tem a sua realização marcada para a 
semana de 18 a 22 de agosto de 1954, mas desde já, vão adiantados 
os preparativos para efetivá-lo, inclusive a coleta de material, no que 
se tem havido com grande dedicação e eficiência a Comissão Paulista 
de Folclore.29  

A Comissão do IV Centenário, não tem poupado esforços para que 
essas realizações de caráter científico-cultural se coroem com o maior 
êxito, constituindo brilhante contribuição às comemorações de 1954.30  

 

                                                
29 Publicado no jornal O Estado de São Paulo em 18 de março de 1953. 
30 Publicado no jornal O Estado de São Paulo em 26 de maio de 1953. 
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Uma correspondência do diretor-geral da UNESCO endereçada à Comissão 

informando o recebimento de carta sobre a realização de um festival folclórico e uma 

exposição, indicava que essas iniciativas inscreviam-se de modo muito contundente 

dentro do que aquele órgão desenvolvia junto a Comissão Nacional. 

Um dos mais importantes participantes do Congresso Internacional de Folclore 

foi Renato Almeida, secretário-geral da Comissão Nacional de Folclore, que afirmou em 

entrevista que aquela exposição seria “[...] uma das maiores já realizadas no mundo” (O 

Estado de S. Paulo, 28/06/1953). Na mesma matéria, ele apresenta o plano da 

exposição e do festival e afirma que os preparativos para ambos estavam avançados, 

agradecendo a Francisco Matarazzo Sobrinho por sua solidariedade. A data de abertura 

ficou marcada para 22 de agosto. O jornal O Estado de S. Paulo dava a notícia de que 

numerosos países haviam se inscrito no Congresso Internacional de Folclore, que iria 

ocorrer pela primeira vez na América Latina: 

[...] instalar-se-ão, no Palácio da Federação das Indústrias de S. Paulo, 
o Congresso Internacional de Folclore, promovido pelo IBECC, e a VII 
Conferência Internacional de Música Folclórica, convocada pelo 
International Folk-Music Council, com sede em Londres, por solicitação 
da Comissão Nacional de Folclore, e que, pela primeira vez se reúne 
na America Latina.31 

 

Mais adiante, a matéria informava a lista dos participantes, provenientes da 

Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Cuba, Haiti, Colômbia, Estados Unidos da América, 

Paraguai, Uruguai, Japão, Bélgica, Alemanha, França, Áustria, Grã-Bretanha, Espanha, 

Itália, Israel, Portugal e Suíça. Destacamos aqui a participação da França no Congresso 

Internacional de Folclore, representada por George Henri Rivière,32 diretor do Musée 

des Arts et Traditions Populaires (ATP) de Paris. Sua passagem por São Paulo foi 

recontada por Martine Segalen,33 diretora do Centre d’ethnologie française, laboratoire 

du CNRS (associado ao Musée des Arts et Traditions Populaires), que trabalhou ao lado 

de Rivière entre 1986 a 1996. No livro Vie d’un musée 1937-2005, Segalen reconstrói a 

trajetória da instituição, que se assemelha, em muito, ao Museu de Folclore, de São 

                                                
31 Matéria sobre o Congresso Internacional de Folclore publicada em 31 de julho de 1954.	
32 Georges Henri Rivière (1897-1985). Museólogo francês, começou sua trajetória na École du 
Louvre, na qual se formou em 1928. Nessa época, associou-se à Paul Rivet como seu vice-
diretor para a renovação do Musée du Trocadero, inaugurado em 1938 como Musée de l’Homme. 
Nessa década, ele também criou o Musée National des Arts et Traditions Populaires. Entre 1948 
e 1965, Georges-Henri Rivière foi o primeiro diretor interino do ICOM, o Conselho Internacional 
dos Museus, ao qual retornou como assessor permanente em 1968. Em 1958, Rivière dirigiu no 
Rio de Janeiro o terceiro seminário internacional do ICOM, que teve como tema “O papel dos 
museus na Educação”. 
33 Antropóloga social, é professora na Université de Paris-X Nanterre. Entre 1986 e 1996, 
Segalen dirigiu o Centre d’ethnologie française, laboratoire du CNRS associado ao Musée des 
Arts et Traditions Populaires (ATP). 
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Paulo. A autora relata34 que em correspondência endereçada a “M. de Villenoisy”, diretor 

geral de arquitetura, Rivière explicava o novo projeto do Musée des Arts et Traditions 

Populaires, a ser edificado no Bois de Boulogne, em Paris, e que ele não queria os 

inconvenientes de escadas – como no Museu do Homem – para a condução dos 

visitantes às galerias. Ele se referia ao exemplo do museu de São Paulo, projetado por 

Oscar Niemeyer. Assim, pensou-se no acesso aos espaços expositivos por rampas, 

sendo ao final suprimidas para instalar as galerias expositivas no térreo e no subsolo, 

facilitando ainda mais o acesso (Figuras 5a e 5b).  

Edificado depois de muita insistência por parte de Rivière desde os anos 1930, 

acabou tendo início cinco anos mais tarde que o Museu de Folclore Rossini Tavares de 

Lima e só foi possível após a criação do Ministério da Cultura na França, encabeçado 

por André Malraux, que apoiava o projeto. O novo ministro iria finalmente viabilizar os 

recursos e permitir a sua construção a partir de março de 1958. No entanto, a licença 

de construção só foi aprovada em 1959, sendo concluído somente nos anos 1970, nos 

mesmos moldes da arquitetura moderna de Oscar Niemeyer – projeto de concreto e 

vidro em pleno parque de grande dimensão de área verde, em Paris, na França. 

Queremos destacar desse episódio que Rivière visitou o Parque Ibirapuera durante as 

comemorações do IV Centenário e participou dos encontros relacionados aos estudos 

de folclore. Essas informações, bem como a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, 

serviram de referência ao seu projeto. 

  

                                                
34 Martine Segalen relata a descoberta dessa correspondência encontrada durante a pesquisa 
sobre o museu (Vie d’un musée 1937-2005, p.118).   
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 a          b    

Figura 5a – Fachada do Musée National des Arts et Traditions Populaires, construído na 
década de 1970 (foto: Jean-Pierre Dalbéra). Disponível em: 

<https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-20-
octobre-2014> Acesso em: 12 abr. 2017. 

Figura 5b – Fachada do Musée National des Arts et Traditions Populaires, fechado em 
2005. Disponível em: <https://www.amc-archi.com/photos/le-musee-des-arts-et-

traditions-populaires-par-jean-dubuisson,6525/jean-dubuisson-architecte-mus.1> Acesso 
em: 12 abr. 2017. 

Por ocasião da realização do Congresso de Folclore – que contou com a 

participação de delegações de trinta países –, do Festival Brasileiro de Folclore e da 

Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, o museu organizou também 

representações da vida popular paulista, as atividades do seringueiro amazônicos, a 

cerâmica pernambucana e catarinense, entre alguns exemplos do que foi apresentado 

do folclore brasileiro.35  

Através das publicações dos jornais da época, foi possível acompanhar como se 

deu a inauguração da Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares em 

1954, bem como recuperar os discursos de Renato Almeida, Oswald de Andrade Filho 

e Cecília Meireles na ocasião. Oswald de Andrade Filho foi o responsável pelas 

comemorações de Folclore na Comissão do IV Centenário e na Comissão organizadora 

da Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares.   

 

Entre as colaborações de Oswald de Andrade Filho com o órgão da Comissão 

Paulista de Folclore e o Centro de Pesquisas Folclóricas Mario de Andrade, está a 

ilustração da capa do No 2 vol. II da revista Folclore, publicada em 1953, na qual se 

apresenta o resultado das pesquisas dos alunos da turma de 1952. A ilustração (Figura 

6) mostra semelhanças estéticas com os primeiros modernistas, como, por exemplo, 

Tarsila do Amaral, contemporânea de seu pai, Oswald de Andrade. Andrade Filho foi 

também diretor do Museu de Artes e Técnicas Populares e do Teatro Municipal de São 

Paulo.  

                                                
35 Conforme publicado no jornal O Estado de São Paulo em 15 de agosto de 1954. 
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Figura 6 – Capa revista Folclore Nº2 Vol.II, de 1953. Ilustração de Oswald de 

Andrade Filho. Fonte: Reprodução de exemplar da autora. 
 

A revista era editada e publicada pela Comissão Paulista de Folclore e Centro 

de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade como um registro de pesquisas, divulgação 

e difusão junto ao público, conforme consta na primeira página. Ela era dirigida por 

Rossini Tavares de Lima e tinha Hernani Donato e Jamile Japur como seus secretários. 

 

Cecília Meireles também teve participação no movimento: discursou ao lado de 

Oswald de Andrade Filho na inauguração da Exposição Interamericana de Artes e 

Técnicas Populares, falando sobre a mostra e sobre os estudos de folclore no Brasil. A 

escritora iniciou seu discurso com um testemunho de uma experiência de trabalho na 

qual esteve envolvida, enfatizando o fato de estarem presentes no evento não só 

representantes do Brasil, como também dos países da América – não apenas no sentido 

geográfico e histórico, mas principalmente, humano, atribuindo aos estudos do Folclore, 

isentos de preconceitos, essa capacidade. 

 
[...] apresentem os homens uns aos outros conforme lhes vem 
permitindo ser – sem humilhação nem vangloria – na pura 
autenticidade da sua condição de habitantes da terra, nas suas 
reações naturais ao ambiente de vida, com os seus poderes, as suas 
leis profundas, as suas afirmações ou negativas, enfim, a sua ciência 
e a sua sabedoria exposta com a ingênua crueza de liberdade. 
 
[...] este retrato folclórico, na moldura dos 4 séculos de São Paulo 
parece-me de uma relevância excepcional. Ainda que estivéssemos 
presentes nós, apenas, os de Brasil, teríamos esta oportunidade – 
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jamais tão necessária – de nos contemplarmos em extensão e 
profundidade, sentindo todos os planos da paisagem humana, imagem 
por imagem, conforme sobre contorno, que é como quem diz: o 
comportamento do nosso mundo mental e emocional, latente e cheio 
de surpresas, sob a aparência de cidadania que nos identifica e reúne. 
Aqui estaríamos na diversidade e sutileza de todos os matizes da 
nossa índole, do nosso “gênio”, dentro dos limites coreograficos, e ao 
mesmo tempo na ilimitada orbita humana. [...] 36,37 

 

Cecília Meireles, contribuindo com a Comissão Nacional de Folclore escreveu 

artigos e atuou nos principais eventos, como o I Congresso Nacional de Folclore, no 

qual foi Secretária-Geral e apresentou o relatório. 

 

A realização da Exposição Interamericana de Arte e Técnicas Populares, com o 

apoio da Comissão Paulista, permitiu ao museu intensificar a coleta de peças no estado 

de São Paulo através de recursos públicos, de acordo com os relatórios emitidos 

regularmente por Rossini Tavares de Lima (ANEXO IV). O acervo de cerca de mil peças 

foi ampliado e incorporado à Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, 

aberta ao público em agosto de 1954 em uma das marquises do recém-inaugurado 

Parque Ibirapuera, passando depois a ocupar um dos andares da Oca. 

 

Em 1954, noticiou-se38 o fechamento da Exposição Interamericana de Artes e 

Técnicas Populares, o que, no entanto, não se concretizou. No início de dezembro de 

1955, a Comissão Paulista de Folclore iria pleitear a criação de um museu de folclore 

permanente em São Paulo, no Parque Ibirapuera, com o material que ainda se 

encontrava exposto na Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, 

passados mais de doze meses de sua abertura. Finalizada a comemoração, tornava-se 

evidente o interesse do município e da sociedade civil em ocupar os espaços do Parque 

Ibirapuera para outros tipos de atividades culturais.  

 

O museu, agora denominado Museu de Artes e Técnicas Populares, instalado 

na parte superior da Oca, foi novamente inaugurado no Parque Ibirapuera. Realizado 

com investimento da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro,39 ele era uma 

conquista dos folcloristas de São Paulo na criação de um museu permanente. Contudo, 

mantendo a tradição de instabilidades e ausências de políticas públicas para a cultura, 

                                                
36	Matéria publicada em O Estado de S. Paulo em 12 de setembro de 1954.	
37 Parte desta citação também se encontra no trabalho Cecília Meireles: a poética da educação 
(PUC-Rio/Loyola, 2001) organizado por Margarida de Souza Neves, Yolanda Lima Lôbo e Ana 
Chrystina Venancio Mignot, digitalizado no Arquivo Histórico Municipal de São Paulo.  
38 O jornal Folha da Manhã deu a notícia de que a exposição poderia ter sido fechada para ocupar 
em seu lugar um evento de Floricultura (“Prossegue a Exposição de Artes e Técnicas Populares”. 
Folha da Manhã, 10 de outubro de 1954). 
39 Aporte de 1 milhão de cruzeiros, na época. Folha de São Paulo, publicado em 10 de setembro 
de 1961.	
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nos anos seguintes lia-se nas manchetes que “peças apodreciam ao relento”, e que 

“estão estragando as peças que constituem a Exposição de Artes e Técnicas 

Populares”. A Folha da Manhã publicou a matéria “Precioso Acervo de Cultura Popular 

condenado ao abandono no Ibirapuera” (6 de dezembro de 1955), indicando como 

necessária uma nova revisão da situação do acervo: 

 
A Exposição de Artes e Técnicas Populares foi organizada pela 
Comissão Paulista de Folclore, como contribuição nos festejos do IV 
Centenário. A dificuldade de se encontrar, no Parque Ibirapuera, um 
recinto adequado para que ela fosse montada e quase cancelada do 
programa de comemorações culturais dos 400 anos de São Paulo. [...] 
Tratava-se porém de uma mostra de caráter temporário, de maneira 
que, se na parte descoberta do recinto fossem colocadas peças que 
resistissem as chuvas e ao sol, nenhum inconveniente haveria que ali 
se instalasse a exposição. Tempos depois, algumas peças de 
propriedade particular ou pertencentes a entidades de estudos 
folclóricos do país ou do estrangeiro foram sendo retiradas da 
exposição, restringindo-se ela à coleção de peças com que São Paulo 
poderia contar para instalar, afinal, seu Museu Permanente do 
Folclore, velho sonho de folcloristas e amantes do folclore radicados 
por aqui. A sobrevida da Comissão do IV Centenário foi prolongada, 
entretanto, e com ela a permanência de algumas exposições no 
Ibirapuera. 

 
Nota-se nesta matéria que, num dado momento foi difícil dispor de um local 

adequado no Parque Ibirapuera para realização da mostra, o que quase levou ao seu 

cancelamento. Sabemos que a mostra foi inaugurada na marquise do Parque Ibirapuera 

e teve lá um longo período expositivo. Nas pesquisas realizadas no Arquivo Histórico 

Wanda Svevo da Fundação Bienal, localizamos a Revista do IV Centenário de São 

Paulo40 na qual se detalham as principais obras no Parque Ibirapuera e seus Pavilhões, 

a marquise e o planetário. Consta nela também um Dossiê da Comissão do IV 

Centenário, no qual já se apresentava, cerca de dois anos antes das comemorações, o 

planejamento dos festejos, regulamentos e congressos, entre outros assuntos. Estava 

prevista nas comemorações culturais e artísticas a realização de congressos científicos 

internacionais como o do Folclore e espetáculos populares com representações 

folclóricas de várias regiões do país.  

 

No relatório preliminar do Dossiê, datado de abril de 1952, apresentava-se a 

programação de Folclore, com a instalação de pequenos pavilhões típicos na Exposição 

Internacional, grande exposição de arte folclórica ou arte popular, conjuntos folclóricos 

estrangeiros e grandes festas no gênero de cavalhadas; além de bailados, espetáculos 

teatrais, artes plásticas, entre outras atividades, com seus respectivos valores 

                                                
40 Revista do IV Centenário de São Paulo, No. 1, setembro 1954, Grupo Oficial da Comissão do 
IV Centenário, Publicação mensal da Editora Abril Ltda., cujo editor era Victor Civita. Arquivo 
Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo – (DOCS-MAM, 1 – 1.4 – 48-1). 
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necessários.41 No documento de 1954, Histórico da Comissão do IV Centenário e suas 

Realizações42 – em papel timbrado do Serviço de Imprensa da Comissão do IV 

Centenário – apresentavam-se todos os pavilhões e instalações do Parque Ibirapuera, 

da Exposição do IV Centenário, da I Feira Internacional de São Paulo, da II Bienal de 

São Paulo, da Exposição de Arquitetura, da Exposição da História de São Paulo no 

quadro da História do Brasil, da Exposição Italiana, do Folclore, do Ballet do IV 

Centenário, de Música, Manifestações Teatrais, Congressos, Várias Exposições, 

Símbolos e Monumentos, de Esportes e Outras Comemorações. Portanto, podemos 

concluir que, desde dois anos antes, estevam previstas atividades em torno do folclore 

nas comemorações do IV Centenário: 

 
FOLCLORE 

 
Da mais alta significação, especialmente pelo seu caráter 

nacional, foram as manifestações folclóricas nos festejos 
comemorativos do IV Centenário de fundação de São Paulo. Com a 
colaboração da Comissão Nacional de Folclore do IBECC, órgão 
nacional da Unesco, se realizam, sob auspícios da Comissão do IV 
Centenário, além do Congressos, um Festival Brasileiro de Folclore e 
a Exposição de Artes e Técnicas Populares. [...] A Exposição [...] reúne 
objetos e motivos folclóricos não só de várias regiões do país. 
Apresenta, além disso, quadros típicos da vida popular do Canadá, 
Haiti, Chile, Colômbia, República Dominicana, Uruguai, Bolívia, 
Paraguai, Venezuela e Argentina. (Histórico da Comissão do IV 
Centenário e suas Realizações, Arquivo Histórico Wanda Svevo da 
Fundação Bienal de São Paulo). 

 
 

Com a criação da Associação Brasileira de Folclore, na década de 1960, que se 

tornaria entidade mantenedora do museu, adotou-se para ele o título da exposição 

Museu de Artes e Técnicas Populares, ficando instalado no primeiro e segundo andares 

da Oca. Nesse início de estruturação da instituição museológica, a Associação 

Brasileira de Folclore “recebeu ajuda financeira da Campanha de Defesa do Folclore 

Brasileiro, do MEC”, conforme consta no Guia do Museu de Artes e Técnicas Populares, 

de 1968. Rossini informava ainda em seu livro a Ciência do Folclore (2003, p.82) que o 

museu era programado segundo conceito de complexos culturais espontâneos: 

 
[...] Os complexos culturais espontâneos constituem a Linguagem, 
Usos e Costumes, Superstições e Crendices, Medicina, Literatura, 
Casa, Indumentária, Comidas e Bebidas, Coleta e Atividades 
Extrativistas, Agricultura, Caça e Pesca, Pecuária, Avicultura, 
Transportes, Religião, Festas, Rodas e Jogos, Danças, Teatro 
(folguedos populares), Musica, Arte, Artesanato. 

                                                
41 Dossiê da Comissão do IV Centenário, Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal 
de São Paulo – (DOCS-MAM, 1 – 1.2 – 47-8). 
42 Histórico da Comissão do IV Centenário e suas Realizações, Arquivo Histórico Wanda Svevo 
da Fundação Bienal de São Paulo – (DOCS-MAM, 1 – 1.2 – 47-9).	
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No futuro, o museu seria renomeado mais duas vezes, primeiramente como 

Museu de Folclore de São Paulo e, em 1987, como Museu de Folclore Rossini Tavares 

de Lima, por ocasião do falecimento de seu mentor.  

 

 
1.2 Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima 
 

O projeto do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima previa, em seu início, 

a realização de exposições de longa duração e temporárias, a elaboração de cursos 

intensivos de formação e divulgação das tradições e costumes brasileiros e o 

levantamento de dados de campo sobre as manifestações folclóricas nacionais.  

 

O Guia do Museu de Artes e Técnicas Populares, publicado em 1968, apresenta 

a versão do próprio Rossini Tavares de Lima sobre a trajetória da instituição: 

 
Rossini Tavares de Lima 
 O Museu de Artes e Técnica Populares teve seu início no Museu 
mantido pelo Centro de Pesquisas folclóricas “Mário de Andrade”, no 
Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Este fora fundado 
em 1947, por iniciativa de alunos da cadeira de Folclore Nacional, 
dirigida pelo professor e folclorista Rossini Tavares de Lima. E existiu 
até 1953 em uma das dependências daquele estabelecimento musical, 
situado à avenida São João, 269, nesta Capital. 
 Posteriormente, houve a possibilidade de se organizar a 
Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, 
comemorativa do IV Centenário de São Paulo, no ano seguinte. Incluiu-
se, então, o seu acervo nessa exposição, enriquecida por doações, 
empréstimos e coleta de material efetuada pela Comissão Paulista de 
Folclore, no Estado de São Paulo, além de algumas coleções 
estrangeiras. 
 [...] 
Desde o momento da inauguração do Museu até agora, sua existência 
deve-se aos seguintes fatores: 1o. – rico acervo proveniente de 
doações, empréstimos, coletas da Comissão Paulista de Folclore, 
Comissão Nacional de Folclore e Associação Brasileira de Folclore, a 
entidade mantenedora; 2o. – apoio incondicional da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, que através de convênio assinado com a 
Associação Brasileira de Folclore lhe dá o local, iluminação, guardas e 
funcionários; 3o. – convênio da Campanha de Defesa do Folclore 
Brasileiro, do Ministério da Educação, por decisão do folclorista Renato 
Almeida, seu diretor-executivo, com a Associação Brasileira de 
Folclore, que lhe tem possibilitado ajuda financeira para exposição do 
material, aquisição de novas peças, construção de dependências no 
segundo andar do edifício e organização da Biblioteca “Joaquim 
Ribeiro”, assim como pagamento de funcionários especializados. 

 

Diante desse modelo adotado para a formação do acervo e do Museu, a partir 

de sua instalação na Oca, o acesso a ele foi permitido por meio do apoio da esfera 

pública, formalizado na esfera privada: para tanto, a Associação Brasileira de Folclore 
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estabeleceu convênios com a Prefeitura de São Paulo e com a Campanha de Defesa 

do Folclore Brasileiro, no âmbito federal. A instituição manteve suas atividades de 

educação e de preservação do patrimônio material de interesse público, principalmente 

do estado de São Paulo. 

 

As atividades do museu concentravam-se em duas frentes: educação e 

preservação de patrimônio material. A Escola de Folclore, que funcionou regularmente 

nas dependências no museu, entre 1970 e 1987, preparava os pesquisadores num 

curso de dois anos de duração e, por meio destes cursos, arrecadava recursos para a 

manutenção de atividades da escola e do museu. Os alunos dedicavam-se à pesquisa 

a partir de uma observação controlada e sistemática, que tinha início com a coleta de 

dados e de peças. Para a conclusão do curso, o aluno apresentava um trabalho prático: 

uma pesquisa de campo fundamentada em uma tese. O modelo caracterizava-se como 

um centro de estudo e pesquisa de cultura espontânea brasileira, sob a orientação e 

metodologia de Rossini Tavares de Lima ou de outros colaboradores, como Julieta de 

Andrade, pesquisadora da Escola de Folclore.43 O Museu de Folclore, por sua vez, 

abrigava a escola, uma biblioteca e o acervo de peças exposto em módulos (técnica 

popular, arte popular, ciência e religião, música e dança, e brinquedos populares), 

preservado numa exposição permanente.  

  

                                                
43 No livro Escola de Folclore, Brasil, de 1979, os autores Rossini Tavares de Lima e Julieta de 
Andrade, resumem os oito anos de curso de Folclore, com base na Ciência de Folclore de 
Rossini, desenvolvida em colaboração com Julieta de Andrade. 
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Figura 7 – Rancho de pescaria completo, proveniente do município paulista de Ilha Bela, 
montado no recinto do Museu de Artes e Técnicas Populares. Imagem reproduzida na 

Separata das Actas do Congresso Internacional de Etnografia, sobre o Museu de Artes e 
Técnicas Populares – São Paulo – Brasil, promovido pela Câmara Municipal de Santo 
Tirso (Volume I, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 10 a 18 de julho de 1963). 

Fonte: Discoteca Oneyda Alvarenga, Centro Cultural São Paulo. 
 

O museu realizava mostras temporárias, tinha uma exposição permanente com 

módulos temáticos e, inclusive, casas de moradia e de trabalho, tendo sido construídas, 

na Oca, em dimensões reais, na técnica de pau a pique e barro, com cobertura de sapé. 

O Museu ficava aberto à visitação pública nas tardes de terça a domingo, no Parque 

Ibirapuera. Julieta de Andrade teve forte atuação na área de documentação da 

instituição, e relata que todos os anos o museu era invadido em agosto, mês em que se 

comemorava o dia nacional do folclore, por intensa visitação, com demandas de 

pesquisa e de reivindicações de pais e alunos: 

 
Numa tomada de consciência rápida, coletiva e convergente, jovens e 
adultos de todos os lados acorrem ao Museu; colégios marcam visitas 
para turmas, outras turmas visitam sem aviso prévio, a exposição dá a 
impressão de um viveiro de pássaros, muitas cores, um movimento 
intenso de gente sentindo a alegria incontida de uma descoberta; tanta 
coisa que existe perto de cada um, mas que passa despercebida, no 
burburinho da cidade! E, de repente, assume valor de objeto de 
pesquisa, valor emocional... (ANDRADE apud LIMA, 2003, p.6) 
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Figura 8 – Vista externa da casa do sertanejo cearense, construída segundo as técnicas 
populares do "pau-a-pique", barroteada e coberta de palhas. Imagem reproduzida na 

Separata das Actas do Congresso Internacional de Etnografia, sobre o Museu de Artes e 
Técnicas Populares – São Paulo – Brasil, promovido pela Câmara Municipal de Santo 
Tirso (Volume I, Junta de Investigações do Ultramar, Lisboa, 10 a 18 de julho de 1963). 

Fonte: Discoteca Oneyda Alvarenga, Centro Cultural São Paulo. 
 

 

Podemos considerar que, entre a década de 1960 e 1980, os objetivos de formar 

pesquisadores, com recursos oriundos dos cursos, desenvolver pesquisas e trabalho 

de campo e ampliar o acervo, mantiveram-se de certa forma estáveis. O museu também 

promovia a difusão do folclore por meio de congressos e publicações, e mantinha 

regularmente os horários pré-determinados de visitação pública. A instituição 

reconhecia a importância das manifestações folclóricas, registrando as diferentes 

expressões culturais principalmente no estado de São Paulo, em um período 

aproximado de 40 anos. Pode-se considerar que esse uso do acervo se manteve regular 

até 1987, ano de falecimento de seu fundador e idealizador, Rossini Tavares de Lima. 

 

O despejo do acervo da Oca ocorreu no final de 1999 por ocasião da Mostra do 

Redescobrimento: Brasil 500 é mais, mais conhecida apenas por Mostra do 

Redescobrimento, que foi organizada pela Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais 

(posteriormente renomeada BrasilConnects), instaurada no âmbito da Fundação Bienal 

de São Paulo. A mostra inaugurou em abril de 2000 e não se tratava de uma mera 

comemoração, mas “[...] um exercício crítico que há muito desafia a capacidade de 

realização de todos os que prezam a arte. Pesquisas de historiografia artísticas, novos 

achados de sítios arqueológicos, acervos desconhecidos estão convocados nessa hora 

pela primeira vez. Os doze módulos que compõem a exposição ostentam a mesma 

dignidade”, conforme texto assinado por Edemar Cid Ferreira, presidente da Associação 



49	
	
Brasil 500 Anos Artes Visuais (AGUILAR, 2000, p.26). Comemorava-se ainda outro 

aniversário, o do IV Centenário de São Paulo. Edemar acrescentava que “Curadores da 

mais reconhecida competência foram solicitados para levar a cabo essa visão integral 

e não excludente da cultura brasileira” (AGUILAR, 2000, p.27). No entanto, parte do 

acervo do Museu Rossini Tavares de Lima foi levado às pressas para a Casa 

Sertanista44 e mantido em condições inadequadas. Cerca de 1.000 peças foram 

selecionadas para integrar os módulos Cultura Popular e Negro de Corpo de Alma na 

Mostra do Redescobrimento, bem como para compor algumas de suas itinerâncias. 

Dalva Bolognini, fazendo referência à Mostra do Redescobrimento, relata que em “[...] 

1999, 2000. Foi quando tudo isso aconteceu. A gente vivia uma época também 

exuberante do ponto de vista da museologia. A Mostra do Descobrimento era tudo. 

Aliás, o Brasil inteiro estava de baús abertos”. 

  
Alguns anos depois da transferência do acervo, em 2004, o jornalista Moacir 

Assunção publicou a matéria “Um museu está desaparecendo em São Paulo”,45 na qual 

informava que o museu tinha perdido “quase metade do acervo de trinta mil peças 

relacionadas ao folclore do País por conta de umidade, depredações e más condições 

de exposições, além de danos causados na mudança”. A partir dessa reportagem, o 

Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ação cautelar com pedido de 

liminar em face da municipalidade de São Paulo, para que fossem adotadas medidas 

de preservação afim de que o acervo do Museu Rossini Tavares de Lima fosse 

catalogado, periciado e transferido da Casa Sertanista para outro local. Essa ação 

cautelar deu origem a um processo de preservação e transferência do acervo que era 

de propriedade da Associação Brasileira de Folclore, à municipalidade. Este fato 

originou a “concepção de pré-projeto de uso cultural do Edifício Pavilhão Armando 

Arruda Pereira – Parque Ibirapuera, tendo em vista a ideia de instituição museológica 

voltada para as culturas populares”, conforme publicado no Diário Oficial da Cidade de 

São Paulo, no dia primeiro de dezembro de 2007. Na ação cautelar, nos chamou a 

atenção a necessidade de inspeção judicial durante o processo e a obrigatoriedade de 

proteger e disponibilizar o acesso público ao acervo cultural em “caráter definitivo”, 

diante de tanta instabilidade até o presente.  

 

A primeira ação de retirada do acervo da Casa Sertanista realizou a higienização 

e a catalogação, e após a transferência ações de “proteção, recuperação e 

restauração”, e permitiram que a instituição museológica Pavilhão das Culturas 

                                                
44 Construída no século XVII em taipa de pilão, ela foi doada ao município de São Paulo em 
1958, conforme publicado no sítio eletrônico do Museu da Cidade. 
45 O Estado de S. Paulo, “Um museu está desaparecendo em São Paulo”, em 27 de junho de 
2004.	
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Brasileiras fosse apresentada ao público em 2010. A exposição inaugural Puras 

Misturas, teve curadoria geral de Adélia Borges, cujo título origina-se da expressão de 

Guimarães Rosa. Tal expressão foi utilizada também no título da tese de doutorado de 

Sandra Vasconcelos, Puras misturas: estórias em Guimarães Rosa, defendida na 

FFLCH-USP, em São Paulo, no ano de 1991:46 

 
Quando menino, no sertão de Minas, onde nasci e me criei, meus pais 
costumavam pagar a velhas contadeiras de estórias. Elas iam à minha 
casa só para contar casos. E as velhas, nas puras misturas, me 
contavam estórias de fadas e de vacas, de bois e reis. Adorava escutá-
las. (ROSA apud VASCONCELOS, 1997) 
 

 O principal objetivo da mostra era apresentar os conceitos norteadores da 

instituição, baseados no “hibridismo de uma dinâmica cultural em transformação” 

(BORGES; BARRETO, 2010, p.133). A mostra visava transcender as distâncias entre a 

arte erudita e a popular, propondo dupla via de reconhecimento e explicitando a 

comunicação entre elas, cada vez mais recorrente na contemporaneidade. 

 

O Pavilhão das Culturas Brasileiras funcionou entre 2010 e 2013 como uma 

unidade da estrutura organizacional básica do Departamento do Patrimônio Histórico – 

DPH da SMC, sediada no Parque Ibirapuera, e abrigou diversas exposições temporárias 

a partir de 2010. Entre elas, a mostra Design da Periferia, sob a curadoria de Adélia 

Borges, apresentou as obras adquiridas para uma coleção de design popular e foi 

inaugurada em janeiro de 2013. Sua inauguração se deu no aniversário da cidade de 

São Paulo, durante a transição da gestão do secretário Carlos Augusto Calil ao seu 

sucessor, Juca Ferreira.47  

 

A criação do Pavilhão das Culturas Brasileiras propunha, assim, salvaguardar e 

divulgar a diversidade cultural brasileira, com ênfase no patrimônio material e imaterial 

das culturas populares e tradicionais das faixas da população menos favorecidas e de 

pouca visibilidade social e institucional. Grupos rurais distantes dos polos em 

desenvolvimento, comunidades indígenas e afro-brasileiras seriam então protagonistas 

e apresentariam suas produções nas mais diferenciadas áreas. Entre 2010 e julho de 

2013, o acesso ao Pavilhão se manteve regular através de exposições temporárias. No 

entanto, em agosto de 2013, a SMC suspendeu a programação do Pavilhão das 

                                                
46 A tese de Sandra Vasconcelos foi mais tarde editada em livro de mesmo título pela 
Hucitec/FAPESP, em 1997. 
 
47 As exposições realizadas a partir da inauguração de Puras Misturas, podem ser consultadas 
no site da Prefeitura de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/patrimonio_historico/culturas_brasile
iras/exposicoes/index.php?p=12008>. Acesso em: 27 jun. 2017. 
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Culturas Brasileiras para priorizar a continuidade de obras estruturais previstas no 

projeto arquitetônico. 

 

Na mostra Design da Periferia, última exposição realizada no Pavilhão das 

Culturas Brasileiras, Adélia Borges foi movida pelo pensamento de Aloísio Magalhães48 

quanto à ideia de que “a invenção é uma estratégia de sobrevivência do povo brasileiro” 

Fazemos aqui um paralelo com Câmara Cascudo quando este afirma que o “folclore 

estuda a solução popular na vida em sociedade” (1962, p.319). Borges referiu-se 

também a Rossini, para quem o folclore estuda a cultura, a qual é definida como “[...] 

manifestação do sentir, pensar, agir e reagir do homem de uma sociedade” (LIMA, 2003, 

p.24). A mostra apresentou invenções originais, concebidas por pessoas de várias 

partes do Brasil e “que não estão no centro das atenções do mundo da cultura 

institucionalizada, mas são marginais, ocorrem nas bordas, longe do estabelecido, do 

status quo”, conforme pontuava o folheto de apresentação da exposição. 

O Museu da Cidade de São Paulo é responsável por um conjunto de imóveis de 

interesse histórico e arquitetônico, entre eles a Casa Sertanista. Seu corpo técnico de 

funcionários acompanharam administrativamente a transferência do acervo do Museu 

de Folclore Rossini Tavares de Lima, alocado na Casa Sertanista, para o Pavilhão das 

Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, sob a coordenação do DPH.49 Em novembro 

de 2016, foi feito contato com o Museu da Cidade para verificar a possibilidade de 

acesso ao acervo ou à sua documentação. A informação recebida foi a de que não havia 

condições de pesquisa, sendo possível apenas consultar o processo localizado no Solar 

da Marquesa, já incluído nesta pesquisa. Contudo, foi mencionado que algumas obras 

do acervo integravam a mostra A mão do Povo Brasileiro, no MASP, Museu de Arte de 

São Paulo Assis Chateaubriand, na qual foi possível observar e registrar as obras 

expostas da Coleção Rossini, pertencentes ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, que 

iremos tratar no Capítulo 3. 

  

                                                
48 BORGES, Adélia; BARRETO, Cristiana (orgs.). Pavilhão das culturas brasileiras: puras 
misturas. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2010, p.41. 
49 Conforme sítio eletrônico do Museu da Cidade. Disponível em: 
<http://www.museudacidade.sp.gov.br/index.php> e 
<http://www.museudacidade.sp.gov.br/pavilhaodasculturas.php> Acesso em: 23 abr. 2017. 
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1.3. A coleção Rossini no contexto dos museus voltados às culturas populares e 
tradicionais 

 
Entendemos que acervos e coleções de arte popular possuem uma potência 

singular para novas interpretações e revisões do passado, bem como para desenvolver 

um novo papel social e político. Apresentaremos aqui a Coleção Rossini comparada a 

outros acervos, coleções ou exposições no campo das culturas populares e tradicionais 

existentes em outros estados do país no mesmo período. Foram selecionadas 

instituições e exposições afins que passaram por situações semelhantes – como, por 

exemplo, estarem abrigados num determinado edifício durante um longo período e 

terem sido transferidos posteriormente para locais menores e menos apropriados – ou 

que sofreram as mesmas consequências dentro de um cenário semelhante ao vivido 

pela Coleção Rossini em termos de políticas públicas para a cultura. 

 

Comparar o acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima com outras 

instituições constituídas no mesmo período, analisando suas semelhanças, dificuldades 

e desafios museológicos, pode nos ajudar a compreender sua trajetória dentro de um 

quadro ampliado e internacional. Deste último, um exemplo, mencionado anteriormente, 

é o Musée National des Arts et Traditions Populaires (MNATP), em Paris, na França, 

que também sofreu revezes semelhantes aos do Museu de Folclore.  

 

 No cenário internacional, o Musée National des Arts et Traditions Populaires 

(MNATP), fundado em 1937 por Georges Henri Rivière, instalado em 1972 no edifício 

projetado para o Bois de Boulogne, em Paris, foi fechado em 2005. O acervo ficou 

indisponível ao público até ser transferido e ressignificado numa nova instituição 

denominada Musée des Civilization de l’Europe et de la Mediteranée (MuCEM), 

inaugurada em junho de 2013, em Marselha, na França. O acervo começou a ser 

constituído em 1881 no interior do Musée d’Ethnographie du Trocadero, em Paris. Em 

2005, a incorporação da coleção Europa do Musée de L’Homme permitiu alargar suas 

coleções. Como um exemplo, presente no sítio de internet da instituição, a coleção de 

têxteis do MuCEM é enorme, possuindo mais de 30.000 objetos, com peças constituídas 

de três acervos: Musée des Arts et Traditions Populaires, Musée de l’Homme e 

aquisições recentes, após os anos 2000, voltadas para pesquisas do Mediterrâneo.  

 

O Musée National des Arts et Traditions Populaires e o Museu de Folclore Edison 

Carneiro, em paralelo ao de Rossini, têm em comum um histórico de luta por sua 

sobrevivência. Os exemplos comparativos permitem observar que essas instituições se 

tornaram instáveis no final do século XX devido às descontinuidades administrativas, às 
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alternâncias nas gestões e, no caso das brasileiras, também em função da ausência de 

políticas públicas ativas e estáveis para a cultura. 

 

Considerando a existência de outra instituição passível de uma análise 

comparativa – sendo ela, o Museu de Folclore Edison Carneiro/Centro Nacional de 

Folclore e Cultura Popular/IPHAN, constata-se que essas instituições careceram de 

recursos para novos redimensionamentos de suas coleções. Elas sofrem e/ou sofreram 

com as transferências para outros edifícios ou entre reservas técnicas, e apresentam 

dificuldades com a própria preservação do local, tornando-se necessário, em alguns 

casos, um novo redimensionamento e uma ressignificação de suas coleções.  

 

 Em 2014, pude verificar no Museu de Folclore Edison Carneiro (no qual estão 

preservados cerca de 14 mil objetos), vinculado ao Centro Nacional de Folclore e 

Cultura Popular do IPHAN, no Rio de Janeiro, que seus espaços e instalações do museu 

continuavam em situação precária. Há alguns anos o acervo não era exposto ao público, 

os espaços físicos não apresentavam segurança nem ao público e nem ao próprio 

acervo, havia lentidão nos processos de restauro e de reforma do edifício, bem como 

cortes no orçamento, entre outros problemas. A obra do prédio principal parecia estar 

sendo concluída, mas os espaços expositivos continuavam fechados, pois a equipe do 

museu estava em fase de elaboração e produção de uma nova exposição de longa 

duração do acervo. A finalização desse processo ainda não foi anunciada no seu sítio 

eletrônico nem tampouco na imprensa. A Sala do Artista Popular (SAP), programa 

permanente do museu, estava em manutenção, pois tem sido difícil produzir novas 

exposições temporárias em função dos cortes no orçamento. O único espaço que 

parece permanecer aberto ao público regularmente é a loja da SAP, onde produtos 

artesanais são comercializados. Problemas estruturais no telhado também dificultavam 

o acesso às reservas técnicas e provocavam o remanejamento do acervo para outros 

espaços, interferindo em sua salvaguarda.  

 Ao pesquisar um acervo etnográfico, ressignificado no âmbito da diversidade das 

culturas populares e tradicionais da atualidade, os exemplos de exposições 

museológicas que problematizaram o binômio primitivismo/arte moderna, apresentados 

nos seminários da disciplina50 ministrada pela Prof.a Dra. Helouise Costa, e em outras 

referências bibliográficas, também contribuíram com esta pesquisa. No questionamento 

sobre o que é primitivismo e o que é moderno, algumas exposições tentaram aproximar 

a arte africana aos grandes artistas de vanguarda. No entanto, o estatuto da arte 

                                                
50 Disciplina na Universidade de São Paulo, EHA-5727, “Espaços da arte: arquitetura, fotografia 
e museus”, 2017. 



54	
	
africana colocou-se de maneira ambígua, nesses exemplos. A questão da autoria para 

os museus de arte é fundamental, o que dificulta – e, às vezes, até impossibilita – lidar 

com a produção artística que se distingue do padrão ocidental, como as produções 

coletivas, de comunidades indígenas e populares. A exposição Magiciens de la Terre, 

realizada na França, em 1989, como contraponto à exposição Primitivism in 20th 

Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, organizada pelo MoMA, em 1984, 

propôs colocar os artistas ocidentais e não ocidentais em pé de igualdade, mas também 

foi polêmica quando apontou o Outro como “mágico” e não propriamente como artista. 

No entanto, a mostra é considerada um marco importante no diálogo entre países 

ocidentais e não ocidentais, como aponta Thomas MacEville (2006, p.182):  

 
Magiciens de la Terre é uma tentativa marcante de exposição pós-
moderna, ou seja, uma estratégia que tenta conscientemente 
desdenhar das crenças modernistas em relação aos cânones 
universais da história dominada pelo progresso e da realidade 
transcendente da forma pura. 
 

 Identifica-se um recente interesse nas instituições museológicas de São Paulo 

de se colocar em pé de igualdade as culturas indígenas, as afrodescendentes e a 

produção contemporânea – a exemplo da mostra Histórias Mestiças, realizada no 

Instituto Tomie Ohtake. Sobre as matrizes formadoras do povo brasileiro e a questão da 

mestiçagem presente na produção artística, os curadores no sítio eletrônico da 

instituição51 afirmaram que “o nosso intuito foi convidar artistas nacionais, africanos e 

ameríndios para ‘conversar’ nessa exposição, de maneira a priorizar um aporte mais 

amplo e que rompa com as margens precisas e expressas pelos nossos cânones 

Ocidentais”. Outra mostra aberta ao público foi Territórios: Artistas Afrodescendentes 

no Acervo da Pinacoteca, que apresentou obras assinadas por artistas brasileiros 

afrodescendentes. Com o processo de globalização e a necessidade de se lidar com a 

questão da alteridade, abre-se espaço para a participação de artistas não ocidentais 

nas grandes mostras de arte contemporânea, como as bienais de Veneza, São Paulo e 

a Documenta de Kassel.  

 

 Ilana Goldstein (2008, p.3) afirma que as vanguardas artísticas do século XX 

redescobriram a arte primitiva como uma fonte de renovação, o que mostra o interesse 

dos artistas europeus por outras culturas. A autora cita James Clifford (1996), para quem 

o surgimento do Institut d’Ethnologie esteve intimamente ligado ao surgimento do 

movimento surrealista, tendo sido fundado em 1925, mesmo ano do seu Manifesto: 

 

                                                
51 Disponível em: <http://www.institutotomieohtake.org.br/exposicoes/interna/historias-mesticas> 
Acesso em: 22 maio 2016.	
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Segundo Clifford, no início do século XX, a África, a Oceania e a 
América eram vistas como um reservatório de novas formas e valores. 
Nas décadas de 1920 e 1930, a atitude etnográfica representava a 
possibilidade de uma crítica cultural subversiva e da relativização da 
sociedade moderna ocidental. 

 

 Pode-se aqui também estabelecer um paralelo com Mário de Andrade que, ao 

final da década de 1930 no Brasil, realizou expedições científicas no Norte e no 

Nordeste do país, as quais tornaram-se conhecidas como Missões de Pesquisas 

Folclóricas. Essas pesquisas orientaram o pesquisador Rossini Tavares de Lima a 

dedicar-se à constituição do acervo do Museu de Folclore, em São Paulo, abrindo 

espaço para a realização de exposições sobre as culturas populares e tradicionais, 

como a Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares – organizada com o 

acervo Rossini durante as comemorações do IV Centenário de São Paulo –, em 1954, 

a A Mão do Povo Brasileiro, em 1969, e a Bienal Latino Americana, em 1978. 

 

 Goldstein também trata da dicotomia dos artefatos como testemunhos 

etnográficos ou como criações estéticas, bem como das relações de poder na aquisição 

de objetos. O texto apresenta alguns casos de obras de arte que discutem a história das 

relações entre civilizações ocidentais e não ocidentais (GOLDSTEIN, 2008, p.2), 

problematizando a construção do Musée Branly de forma a mostrar que “[...] as relações 

entre a arte e a antropologia estão em pauta, não apenas nas ciências sociais, mas 

também nos meios artísticos” (GOLDSTEIN, 2008, p.2). A autora também aponta que 

“a arte, a museologia e a antropologia possibilitaram interfaces interessantes e 

analiticamente férteis” (GOLDSTEIN, 2008, p.4). Em suas considerações finais, ela 

(2008, p.16) afirma que:  

 
[...] estamos diante de objetos que operam, simultaneamente, como 
testemunhos etnográficos de outras culturas aos olhos ocidentais, 
como manifestações estéticas com forte poder de comunicação, no 
seio das comunidades em que são produzidas, e como mercadorias 
com valor de troca, no mercado global. Trata-se de dimensões 
distintas, sobrepostas e inter-relacionadas. 

 

 Quanto ao termo Ocidente em contrapartida a Oriente, o texto de Ella Shohat e 

Robert Stam, fazendo referência a Raymond Willians, indica que é a política que 

determina as configurações geográficas. Os autores lembram que a própria Europa 

contempla uma síntese de diversas culturas, ocidentais e não ocidentais, e que o “[...] 

Ocidente, portanto, é uma herança coletiva, uma mistura voraz de culturas que não 

apenas ‘bebeu’ das influências não europeias, mas que é de fato ‘formada por elas’” 

(SHOHAT; STAM, 2006, p.38).  
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Shohat e Stam (2006, p.86) afirmam ao final que as: 

 
[...] questões de multiculturalismo, colonialismo e raça devem ser 
discutidas de modo integrado. Comunidades, sociedades, nações e 
mesmo continentes inteiros não existem de modo autônomo, mas em 
uma teia densa de relações. A diversidade nacional e racial é, portanto, 
fundamental para cada enunciação, mesmo aquela que na superfície 
ignora ou exclui os grupos com os quais se relaciona. 

 

 A partir desses autores, compreendemos que o conceito de multiculturalismo 

policêntrico compreende toda a história cultural a partir do jogo social de poder, exige 

mudanças nessas relações de poder e volta-se claramente aos marginalizados e 

excluídos. Segundo eles (2006, p.88): 

 
[...] – o policentrismo é celebratório. Ele pensa e imagina ‘direto das 
margens’, pois encara as comunidades minoritárias não como ‘grupos 
de interesse’ a serem ‘adicionados’ a um núcleo preexistentes, mas 
como participantes ativos no centro de uma história comum de 
conflitos. [...] o multicuturalismo policêntrico [...] vê as identidades como 
múltiplas, instáveis, situadas historicamente, produtos de 
diferenciações contínuas e identificações polimórficas, [...] é recíproco 
e dialógico [...] 

 
 Cabe destacar que, a partir de fontes documentais e de pesquisa, podemos 

reconstruir problemáticas históricas e oferecer a um amplo e diverso público novas 

interpretações e novas leituras de uma coleção por meio das exposições, propondo em 

paralelo ações de mediação que possibilitem reflexões sobre os processos históricos e 

sobre o papel social do museu na atualidade, considerando os visitantes como 

participantes ativos da vida social. 

 

 As relações entre alteridade e museus permitem compreender a complexidade 

das questões envolvidas na relação do museu de arte com os objetos de cunho 

etnográfico ao tentar atribuir a eles valor estético, o que contribui com essa análise do 

acervo etnográfico do Museu de Folclore frente às propostas de ressignificação no atual 

Pavilhão das Culturas Brasileiras. Observa-se que as tomadas de decisão sobre o que 

deve ou não ser preservado, o que deve ou não ficar para a memória, a história oficial 

e uma “outra” história, estão diretamente atreladas às relações políticas e de poder.  

 

 No próximo capítulo, os testemunhos tomados com as pessoas que atuaram no 

museu serão contrapostos aos dados pesquisados, no sentido de identificarmos como 

se deram as tomadas de decisão frente às políticas institucionais, e seus impactos para 

a salvaguarda da Coleção Rossini. 
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CAPÍTULO 2: Revisando a Coleção Rossini 
 
 O objetivo deste capítulo é apresentar revisões da história da Coleção Rossini a 

partir de duas fontes de pesquisa: da história oral e das matérias publicadas na grande 

imprensa paulista. No item 2.1, será apresentada a análise das entrevistas que realizei 

em 2014 e que estou retomando para esta dissertação. No item seguinte, serão 

analisadas as matérias publicadas nos jornais de modo a recuperar o teor dos debates 

acerca do folclore e das culturas populares veiculadas para o público da época e as 

possíveis tensões em relação ao tema. 

 

2.1. Uma revisão por meio da história oral 
 

Segundo Marieta de Moraes Ferreira52 e Verena Alberti,53 os estudos sobre 

história oral no Brasil se iniciaram nos anos 1970, mas é a partir dos anos 1990 que 

surgem pesquisas mais significativas, quando “[...] cresceu consideravelmente o 

número de estudos voltado para as camadas populares, sendo retomada assim, uma 

antiga tradição da história oral”. As autoras relacionam o fato à realização do II Encontro 

Nacional de História Oral, realizado em Campinas pela Associação Brasileira de História 

Oral, em 1996.  

 
Trabalhar com história oral no Brasil em geral ainda consiste em gravar 
entrevistas e editar os depoimentos, sem explorá-los suficientemente, 
tendo em vista um aprofundamento teórico-metodológico, também é 
comum a utilização de entrevistas, em associação com fontes escritas, 
como fornecedores de informações para a elaboração de teses ou 
trabalhos de pesquisas, sem que isso envolva qualquer discussão 
acerca da natureza das fontes ou de seus problemas. (FERREIRA; 
AMADO, 2006, p.xi) 
 

A citação das autoras revela a complexidade de se recorrer à história oral para 

a análise dos testemunhos colhidos em 2014. No entanto, elas consideram que “[...] 

como todas as metodologias, apenas estabelece e ordena procedimentos de trabalho 

                                                
52 Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (1991) e Pós-doutorado pela École 
des Hautes en Sciences Sociales (1997) e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo 
(2011), professora titular do Instituto de História da UFRJ com experiência na área de História e 
ênfase em História do Brasil República, história oral, história política, história do Rio de Janeiro 
e ensino de História. 
53 Doutora em Teoria da Literatura pela Universitat Gesamthochschule Siegen, Alemanha (1993) 
e pós-doutora em Ensino de História pelo Institute of Education da University of London (2009). 
É professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj). Tem experiência no campo da História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História e 
em História Contemporânea do Brasil, com destaque nas áreas de ensino de história, história 
oral, narrativa e história das relações raciais. 
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[...], funcionando como ponte entre teoria e prática. [...] a história oral é capaz apenas 

de suscitar, jamais solucionar, questões; formula as perguntas, porém não pode 

oferecer as respostas” (FERREIRA; AMADO, 2006, p.xvi). Pretendemos utilizar a 

história oral nesta pesquisa justamente no sentido de suscitar questões, e não de 

solucioná-las. 

 

 Verena Alberti (2004, p.14), no capítulo intitulado “O lugar da história oral: o 

fascínio do vivido e as possibilidades de pesquisa”, esclarece sobre os casos em que a 

história oral deve ser considerada um recurso legítimo para a pesquisa acadêmica: “Só 

convém recorrer à metodologia de história oral quando os resultados puderem 

efetivamente responder a nossas perguntas e quando não houver outras fontes 

disponíveis – mesmo entrevistas já realizadas – capazes de fazê-lo”.54 Logo em seguida, 

Alberti (2004, p.25) apresenta alguns campos em que a história oral pode ser útil, entre 

os quais destacamos o de história institucional, no qual se situa essa dissertação: 

 
5. História das instituições: A metodologia da história oral pode ser 
empregada no estudo da história de instituições do Estado, de 
organismos públicos e de empresas privadas. Nesse universo, ela 
permite a reconstrução de organogramas administrativos, o 
esclarecimento de funções de diferentes órgãos, a recuperação de 
processos de tomada de decisão e investigações sobre o esprit de 
corps dos funcionários e sobre as relações entre diferentes gerações 
de trabalhadores. As entrevistas também podem ajudar a esclarecer o 
conteúdo, a organização e as lacunas de arquivos existentes nas 
instituições. 

 

 Consideramos, portanto, a história oral adequada para esta pesquisa, uma vez 

que a utilizaremos essencialmente como ferramenta auxiliar para a reconstituição da 

história das instituições pertinentes ao nosso objeto de estudo. Durante a busca de 

fontes escritas sobre o acervo do Museu de Folclore, percebemos uma carência de 

documentos e de outras fontes disponíveis. Desse modo, as colocações de Alberti nos 

fazem crer que a história oral coloca-se como uma escolha acertada para nossa 

investigação. 

 

Para outros autores, como Alistair Tomson, Marc Bloch, Pierre Bourdieu, Pierre 

Nora e Richard Smith, a história oral é adotada e compreendida como um processo, 

tanto de produção de fontes quanto de análise. Alistair Tomson, ao abordar a história 

oral no texto Recompondo a memória, de 1997, considerava que: 

 

                                                
54 A autora afirma que nesse texto incluiu questões com as quais vem trabalhando há muito 
tempo e que teria sido objeto de um outro texto: História oral, uma reflexão crítica (UFMG, 1988).  
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Nos últimos anos, historiadores orais de vários países vêm 
desenvolvendo métodos de entrevistas e abordagens analíticas que 
envolvem uma compreensão mais ampla das reminiscências e da 
identidade, e que sugerem novas e interessantes maneiras de tirar o 
máximo proveito das memórias, em benefício da pesquisa histórica e 
sociológica. Procuramos explorar a relação entre reminiscências 
pessoais e memória coletiva, entre memória e identidade e entre 
entrevistador e entrevistado. Na verdade, geralmente estamos tão 
interessados na natureza e nos processos de afloramento de 
lembranças quanto no conteúdo das reminiscências que registramos, 
e a relação entre as imagens e conteúdo das reminiscências tornou-se 
de extrema importância na análise e no uso do testemunho oral. 
 

 Assim, essa pesquisa baseia-se no processo de construção de memórias 

individuais por parte dos testemunhos, como fontes para uma compreensão dos 

diferentes processos pelos quais passou a Coleção Rossini, considerando que a escrita 

da história está sempre suscetível a mudanças, sempre em movimento. 

 

No capítulo “A observação histórica” de seu livro Apologia da história ou o ofício 

de historiador, publicado em 1997, Marc Bloch nos traz a ideia de testemunhos – de que 

somos investigadores tentando uma reconstrução em contraste com o conhecimento do 

presente e o conhecimento “indireto” do passado. Mais adiante, ele nos mostra que, 

quando intencionamos obter a fala da nossa testemunha “[...] mais do que nunca impõe-

se um questionário. Esta é, com efeito, a primeira necessidade de qualquer pesquisa 

histórica bem conduzida” (BLOCH, 2001, p.78). O autor adverte que, mesmo tendo um 

roteiro de perguntas, um questionário previamente elaborado e estabelecido desde o 

início da coleta dos testemunhos, ele poderá não ser seguido durante o registro. 

Contudo, não tê-lo seria imprudente. 

 

Já Richard Cándida Smith, em Circuitos de Subjetividade, história oral, o acervo 

e as artes, de 2012 (p.13), texto mais recente que os anteriores, trata da relação entre 

entrevistador e entrevistado: 

 
No encontro entre pesquisador e informante, as entrevistas de história 
oral justapõem o que há de mais antigo e o que há de mais novo no 
método histórico. Ao longo de milênios, comunidades criaram e 
preservaram suas visões sobre o passado através de relatos falados, 
transmitidos exclusivamente por meio das palavras saídas de suas 
bocas. 
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Por sua vez, Verena Alberti (2014, p.14) aponta as especificidades da história 

oral e cita aquilo que ela traz de melhor:  

 
A história, como toda a atividade de pensamento, opera por 
descontinuidades: selecionamos acontecimentos, conjunturas e 
modos de viver para conhecer e explicar o que se passou. Uma 
entrevista de história oral não é exceção nesse conjunto, mas há nela 
uma vivacidade, um tom especial, característicos de documentos 
pessoais. É da experiência de um sujeito que se trata; sua narrativa 
acaba colorindo o passado com um valor que nos é caro: aquele que 
faz do homem um indivíduo único e singular em nossa história, um 
sujeito que efetivamente viveu – e, por isso dá vida a – as conjunturas 
e estruturas que de outro modo parecem tão distantes. 

 

 A avaliação de Alberti sobre a história oral vem ao encontro da nossa experiência 

de realizar entrevistas com pessoas ligadas à Coleção Rossini e reforça nossa opção 

por essa fonte como possibilidade de dar uma conotação mais viva para a história dessa 

coleção, que acreditamos merecer uma ressignificação contemporânea adequada. 

 

Para que os testemunhos se tornem instrumentos que favoreçam uma melhor 

compreensão dos processos históricos, temos que reconhecer que eles não são fontes 

de informações brutas, como afirma Cándida Smith (2012, p.44). Para o autor, “fontes 

orais já são, em si mesmas, documentos analíticos estruturados em códigos complexos 

e significados alcançados”. É dentro dessa perspectiva que iremos analisar as 

entrevistas realizadas em 2014.  

 

Na ocasião, elaboramos um questionário único e pré-definido,55 estruturado e 

programado para ser aplicado igualmente a todos os entrevistados, mas permitindo 

desvios segundo a espontaneidade de cada um. O conjunto de perguntas proposto em 

2014 consistia de seis questões, sendo a quarta com duas subdivisões. O primeiro 

conjunto de perguntas referia-se à trajetória profissional do entrevistado, bem como sua 

relação com a arte e a cultura. O segundo versou sobre o conhecimento do acervo 

Rossini Tavares de Lima e o envolvimento com ele. O último conjunto estava 

relacionado ao uso social do acervo, às políticas públicas e ao papel do Estado frente 

às instituições museológicas, como a seguir:  

 

1) De onde vem seu interesse pela arte e cultura? Como se desenvolveu sua trajetória 

nessa área? 

                                                
55 Contamos com a colaboração do pesquisador Ivan Vieira, bacharel em Ciências Sociais pela 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, na 
elaboração do questionário, na transcrição e primeira revisão das mesmas.  
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2) A partir dessa sua trajetória, o que hoje você compreende por culturas populares? Na 

sua opinião, o que são culturas populares? 

3) Rossini Tavares de Lima foi professor e pesquisador do folclore brasileiro durante 50 

anos, desenvolveu a teoria da cultura espontânea e formou um acervo de objetos, 

documentos e registros sonoros sobre o folclore brasileiro. Você conhece o acervo 

formado por Rossini Tavares de Lima? Como se deu seu contato com o acervo? 

4) Você conhece a coleção atual do Pavilhão das Culturas Brasileiras? Você participou 

de alguma ação cultural relacionado a ela? Se sim, qual foi o seu envolvimento? 

4.1) Na sua opinião, qual a relevância deste acervo para a sociedade? 

4.2) Você faria alguma crítica em relação ao uso social que se fez e que faz do acervo? 

5) Na sua opinião, qual deveria ser o papel do Estado frente a preservação, valorização 

e difusão deste acervo junto à sociedade? 

6) Qual a sua opinião em relação ao desenvolvimento de políticas públicas para cultura, 

em especial para a gestão de acervos públicos, como o do Rossini Tavares de Lima, 

agora incorporado ao Pavilhão das Culturas Brasileiras? De que modo você avalia as 

políticas que já foram implementadas nessa área? 

 

 As entrevistas foram propostas a pesquisadores, funcionários e gestores de 

projetos culturais com atuação nas instituições públicas e privadas envolvidas na 

conceituação e administração do Pavilhão das Culturas Brasileiras. As entrevistas foram 

preferencialmente gravadas ao vivo, porém, algumas também foram respondidas por 

mensagens eletrônicas – devido à impossibilidade de encontros presenciais, em alguns 

casos, ou pela preferência do entrevistado. Optamos por apresentar trechos dos 

testemunhos que se relacionam mais diretamente com as questões levantadas por esta 

pesquisa. Sua totalidade num anexo seria muito volumosa e desnecessária, uma vez 

que os trechos selecionados contrapostos às informações de documentos, à manchetes 

e reportagens dos jornais já nos fornecem dados suficientes para uma análise das 

narrativas. Em alguns trechos, foram transcritas as perguntas e os comentários do 

entrevistador (CVR, destacadas em negrito e iniciais), intercalados com a resposta do 

entrevistado identificado pelas iniciais de seu nome (AD, Adélia Borges). 

 

Os entrevistados previamente selecionados para responderem às questões e 

suas atribuições frente à Coleção Rossini, foram:  

 

Adélia Borges, coordenadora do projeto de elaboração do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras e curadora geral da exposição Puras Misturas, cuja entrevista foi realizada 

em 13 de junho de 2014, ao vivo, gravada, transcrita e autorizada; 
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Dalva Soares Bolognini, museóloga responsável pela higienização, catalogação e 

transferência do acervo Rossini Tavares de Lima da Casa Sertanista à Secretaria 

Municipal de Cultura, cuja entrevista foi realizada em 18 de junho de 2014, ao vivo, 

gravada, transcrita e autorizada; 

 

Cristiana Barreto, consultora do projeto de elaboração do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras e curadora geral adjunta da exposição Puras Misturas, cuja entrevista foi 

realizada em 20 de junho de 2014, ao vivo, gravada, transcrita e autorizada; 

 

Vera Lúcia Cardim de Cerqueira foi cocuradora da exposição Puras Misturas no 

módulo Da Missão à missão e, entre 2010 e 2013, integrante da equipe que iniciou a 

implantação do Pavilhão das Culturas Brasileiras. Ela coordenou o Núcleo de Cidadania 

Cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Sua entrevista foi respondida por e-mail em 

25 de junho de 2014 e autorizada; 

 

Ana Helena Curti, responsável pela coordenação de produção da exposição inaugural 

do Pavilhão das Culturas Brasileiras Puras Misturas, cuja entrevista foi acordada, mas, 

não foi possível realizá-la; 

 

Sandra Penha dos Santos, funcionária da Secretaria Municipal da Cultura, lotada no 

Pavilhão das Culturas Brasileiras durante a realização de exposições temporárias, 

trabalhou na equipe de conservação do acervo do Museu da Cidade, cuja entrevista foi 

acordada por mensagem eletrônica, porém não pode ser respondida na época; 

 

Silvia Shimada Borges, funcionária pública que atuou no Pavilhão das Culturas 

Brasileiras durante a realização de exposições temporárias, também concordou em 

responder às questões por mensagem eletrônica, posteriormente declarando não se 

sentir à vontade para fazê-lo; 

 

Regina Ponte, ex-diretora do Museu da Cidade, atuante na SMC entre 2004 e o início 

da nova gestão, em janeiro de 2014, cuja entrevista foi realizada no dia 12 de julho de 

2014, ao vivo, gravada, transcrita e autorizada; 

 

Marcelo Manzatti, consultor do projeto de elaboração do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, concordou em conceder a entrevista ao vivo nos contatos preliminares, mas, 

no entanto, acabou por respondê-la por mensagem eletrônica em 11 de julho de 2014, 

autorizando-a em seguida; 
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Maria Lúcia Montes, consultora do projeto de elaboração do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, concedeu entrevista em 13 de junho de 2014, ao vivo, gravada, transcrita e 

autorizada; 

 

Afonso Luz, ex-diretor do Arquivo Histórico de São Paulo – AHSP, concedeu entrevista 

em 8 de agosto de 2014, ao vivo, gravada, transcrita, mas até a presente data, não 

autorizada; 

 

Nalu Maria Medeiros, supervisora de Acervo e Sistema Museológico do Museu da 

Cidade, que concordou informalmente em conceder a entrevista, mas não respondeu 

na época a mensagem eletrônica. 

 

 Foram doze pesquisadores, funcionários e gestores de projetos culturais 

consultados, levando-se em consideração um equilíbrio na composição do grupo quanto 

à representatividade na administração pública e no âmbito privado. Seis entrevistados 

eram da administração pública (50%) ligados ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, e 

seis estavam envolvidos na pesquisa e gestão de projetos culturais privados (50%). 

Destes, oito concederam entrevista (66,66%).  

 

Dos que não responderam (33,34%) constam a gestora de projetos culturais 

privados Ana Helena Curti, que foi produtora cultural da mostra inaugural do Pavilhão. 

Não conseguimos viabilizar uma data para a entrevista com ela. O mesmo ocorreu com 

três funcionárias do Pavilhão das Culturas Brasileiras, Sandra Penha dos Santos, Silvia 

Shimada Borges e Nalu Maria Medeiros – na época, supervisora de Acervo e Sistema 

Museológico do Museu da Cidade. Afonso Luz, administrador público e ex-diretor do 

Arquivo Histórico de São Paulo – AHSP, foi ouvido em 2014, mas não autorizou a 

utilização de suas respostas. Constata-se assim a baixa representatividade dos 

testemunhos por parte de funcionários/gestores na administração pública do Pavilhão 

das Culturas Brasileiras, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, que não 

contribuíram com a pesquisa e ou não autorizaram seu uso. 

 

Diante da análise dos testemunhos dos que atuaram no âmbito privado ligado ao 

Pavilhão das Culturas Brasileiras, através da metodologia da história oral, considerou-se 

necessário apresentar um currículo dos entrevistados (ANEXO V) que concordaram e 

autorizaram a utilização de seus depoimentos. Durante o período de entrevistas, localizamos 

a monografia de Elza Yukie Maeda, efetuada no âmbito da conclusão do curso Bacharel em 

Turismo na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, de 2007, 

intitulada Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima: da excelência ao declínio, da crítica a 
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recuperação: cenários possíveis, cujas entrevistas foram registradas por mensagem 

eletrônica (e-mail). Assim, considerando os testemunhos de 2007 e os desta pesquisa, 

recolhidos em 2014, acredita-se que eles, juntos, poderão trazer novos sentidos. 

 
Numa primeira análise da questão inicial da entrevista sobre a origem do 

interesse pela a arte e pela cultura, constatamos que os aspectos apresentados pelos 

entrevistados surgem de suas experiências pessoais em consonância com suas 

trajetórias profissionais. Algumas das respostas apontam, de acordo com as ideias 

propostas por Pierre Bourdieu (1996, p.184) para uma preocupação em organizar os 

acontecimentos significativos e dar a eles relações inteligíveis para que suas conexões 

sejam coerentes no contexto de um relato de vida. Segundo as pesquisas de Bourdieu, 

estamos considerando que os testemunhos apresentados, no que se refere à trajetória 

profissional do entrevistado, bem como sua relação com a arte e a cultura, carregam 

um olhar construído sobre a experiência vivida, revelam uma preocupação em organizar 

determinados acontecimentos significativos e dão a eles relações inteligíveis para que 

suas conexões apresentem coerência no contexto de um relato de história de vida. 

Ainda segundo Bourdieu (1996, p.184), há nos relatos uma “criação artificial de sentido”, 

tornando o investigado o “ideólogo de sua própria vida”. Nascidos entre o final da década 

de 1930 e os anos 1960, de diferentes gerações, os entrevistados se apresentam: 

 
[...] Eu não sou de família de artistas, nem de famílias de escritores, 
nada disso. Ah... na casa onde eu nasci livro era uma raridade, mas eu 
lia até bula de remédio – Dalva Bolognini; [...] sou filha de uma geração 
[...] com a fome do conhecimento – Maria Lúcia Montes; [...] vem desde 
bem cedo e apesar de... meus pais serem semianalfabetos [...] eu 
sempre gostei principalmente da coisa mais popular / meu interesse e 
envolvimento com arte e cultura sempre me acompanhou desde jovem 
– Adélia Borges; [...] o meu interesse por arte acho que vem desde a 
adolescência porque eu lia - aquele tempo eu tinha tempo para ler 
mais, lia bastante [...]  - Regina Ponte; [...] Uma trajetória bem sui 
generis, nada comum. Na verdade, a minha formação é em 
Arqueologia. É [...] mas uma arqueologia vista do ponto de vista do 
meu orientador, que na época foi o Ulpiano Bezerra de Menezes – 
Cristiana Barreto; [...] atuei em diferentes espetáculos – Vera Cardim; 
[...] Minha aproximação com a arte vem através da música, sobretudo. 
Sou percussionista de formação – Marcelo Manzatti. (Trechos das 
entrevistas realizadas em 2014. Ver Anexo V) 

 

 O texto do historiador Pierre Nora, Memória: da liberdade à tirania, de 2009, 

possibilita uma reflexão sobre a memória, incluindo a globalização, a descolonização da 

cultura e o reconhecimento da diversidade cultural. O autor coloca a emergência da 

memória como fator de mudança na relação com o passado. Segundo ele, ocorre uma 

democratização da história por meio da enorme capacidade de grupos, em várias 

localidades, construírem memórias coletivas e individuais. Propomos nesta pesquisa 

considerar os museus como lugares de memória, mais especificamente de uma 
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memória coletiva que seja libertadora, segundo o pensamento de Pierre Nora (2009, 

p.9). 

 
A pesquisadora Elza Yukie Maeda registrou testemunhos da Prof.a Neide 

Rodrigues Gomes em duas ocasiões: em 23 de junho de 2006 e em 3 de maio de 2007, 

do Prof. Dr. Geraldo Guimarães, em algumas trocas de mensagens que tiveram início 

em 2 de maio de 2007, e de Toninho Macedo, em 3 de maio de 2007. Eles foram 

integrantes da Associação Brasileira de Folclore, fundada nos anos 1960 como uma 

associação privada, sem fins lucrativos, cuja atividade econômica principal estava ligada 

a museus e à exploração de prédios históricos, conforme consta em sua qualificação e 

inscrição estadual.56 As questões elaboradas nessa ocasião – isto é, após a ação 

cautelar do Ministério Público, transferência do acervo para Casa Sertanista e retirada 

do local para inventário, higienização e armazenamento em depósito – estavam mais 

centradas nas funções exercidas pelos entrevistados na administração da Associação 

Brasileira de Folclore, sobre a transferência do acervo para a Casa Sertanista e as 

relações com o poder público e com a salvaguarda do acervo do Museu de Folclore 

Rossini Tavares de Lima. 

Nos depoimentos dos integrantes da Associação Brasileira de Folclore que 

administravam o museu, recuperamos informações sobre o processo de saída do 

acervo da Oca, bem como de sua entrada na Casa Sertanista. Em relação à Prof.a Neide 

Rodrigues Gomes, contatada em 3 de maio de 2007, ela inicia sua resposta por 

mensagem eletrônica dizendo que não responderá as questões, mas “o que foi a sua 

gestão dentro do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima”, não deixando de 

organizar os acontecimentos significativos e dar a eles relações inteligíveis para que 

suas conexões fossem coerentes no contexto de um relato de vida: 

 
Fui aluna do Museu da 1a turma em 1970, fiquei por lá dois anos, 
depois me afastei por quase trinta, sempre trabalhando com Folclore e 
com grupos de aproveitamento. Sou Arte Educadora, Musicista, 
pesquisadora, tenho alguns livros escritos etc., etc., etc... Se você olhar 
no Google, vai ver minha história. (ANEXO B-I – Depoimento da Prof.a 
Neide Rodrigues Gomes, in MAEDA, 2007, p.56)  

 

A Prof.a Neide testemunha que voltou ao museu por insistência de Toninho 

Macedo, que naquele momento fazia parte do seu conselho. A resposta de Macedo, em 

3 de maio de 2007, foi que ele gostaria de contribuir, mas “em que pese minha atuação 

por um bom tempo no âmbito da referida instituição, nunca exerci cargo executivo na 

mesma. [...]”. No entanto, no nosso entender, poderia ter consentido um testemunho 

                                                
56 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o número de inscrição 40.332.208/0001-05. 
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dentro de suas atribuições como conselheiro. O Prof. Dr. Gerardo Guimarães respondeu 

às questões de Elza Maeda em dezessete de maio de 2007, informando que havia 

presidido “[...] a Associação Brasileira de Folclore no período de 2006 até março de 

2007”, portanto, somente no final da gestão da Associação. Conforme seu testemunho, 

ele também atuava como professor da Universidade Aberta à Maturidade na PUC, e 

como professor convidado do Curso de Especialização em Gestão de Turismo, na USP. 

Respondendo sobre a questão 3 (“Até 1999, quando o Museu de Folclore foi transferido 

para a Casa Sertanista, o(a) Sr.(a) considera que a frequência ao Museu, no Ibirapuera, 

era boa, satisfatória, ou muito pequena? E na Casa Sertanista?”), ele relata sobre a 

frequência. Em seguida, ele responde a quarta (sobre as mudanças) e quinta (sobre o 

poder público em relação à manutenção da memória folclórica) questões: 

3. Já era muito pequena, dadas as condições do prédio e a questões 
estruturais. Na casa sertanista a situação não melhorou, até porque, o 
local não era adequado para a instalação de um museu.  
 
4. A saída do Ibirapuera foi muito prejudicial para o museu; A saída da 
casa sertanista era inevitável; a ‘recuperação’ no material de acervo e 
seu ‘empacotamento’ foram ações necessárias no sentido de 
proporcionar alguma manutenção adequada ao acervo, embora não 
haja qualquer previsão ou determinação para a instalação no museu 
em futuro próximo. 

5. Sim, entretanto, em relação ao Museu de Folclore isso é complicado, 
uma vez que existe uma ação do Ministério Público. (MAEDA, 2007, 
p.58) 

 

O fato de existir uma ação do Ministério Público que até aquele momento não 

tinha sido resolvida “por completo”, uma vez que não se disponibilizava ou facilitava 

acesso público ao acervo cultural em questão em “caráter definitivo”, Elza Maeda deve 

ter tido dificuldade de trabalhar com lacunas oriundas de situações complexas, as 

mesmas que tivemos que enfrentar passados quase dez anos. O Prof. Dr. Gerardo 

Guimarães informava que toda “[...] essa documentação não está disponível para 

consulta, até mesmo porque ainda faz parte da ‘peça’ jurídica”. Mas essas lacunas que 

fomos encontrando na pesquisa podem ser contrapostas com outros testemunhos, 

como o da Prof.a Neide, de 2007, e de Dalva Bolonigni, de 2014:  

 
Quando voltei ao Museu por insistência do Toninho Macedo o 
equipamento já estava deteriorado, em condições de extrema 
precariedade, O acervo com muitos problemas (sem catalogação e 
referências). Mas não havia muito o que fazer, os ex-alunos quase 
todos se afastaram, não poderiam dar cursos porque o prédio estava 
interditado pela prefeitura. E o que é mais trágico não havia nenhum 
dinheiro em caixa. Assim passamos quase dois anos tentando de 
alguma forma conseguir algum patrocínio pelo menos para a 
manutenção do Museu. O pouco que conseguíamos era no 
empréstimo de peças para alguma exposição em algum lugar. [...] 
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Nesse tempo, o Sr. Edmar Cid Ferreira, (bandido que ainda deve estar 
preso), convenceu o Sr. Prefeito Pitta para usar aquele espaço para as 
comemorações dos 500 anos do Brasil. Foi muita luta, muitas 
discussões, mas como sempre o "dinheiro vence" ele (*Edmar) venceu, 
e nós fomos transferidos para a Casa Sertanistas onde deveríamos 
ficar pelo prazo de sete meses até terminarem as comemorações dos 
500 anos. Mas isso não aconteceu, o Sr. Pitta fez um decreto dando a 
ele por tempo indeterminado o uso da hoje OCA, e nós continuamos 
na Casa Sertanista sem nenhuma infraestrutura para um Museu. [...] O 
melhor do acervo do Museu foi para a Exposição de Cultura Popular 
das comemorações dos 500 anos. Depois foram realizadas mais duas 
exposições uma no Rio de Janeiro e outra no Maranhão com o acervo 
do Museu e finalmente uma Exposição na Recoleta, na Argentina, 
onde fui a curadora e onde estavam presentes a Professora Maria Do 
Rosário Tavares de Lima que é a viúva do professor Rossini e a grande 
batalhadora pelo Museu. [...] (MAEDA, 2007, p.56). 

 

“A grande batalhadora pelo Museu”, conforme testemunho da Prof.a Neide Maria 

do Rosário, viúva de Rossini, faleceu em 2011, mas antes disso, em 2007, deu-se início 

à coordenação de um projeto de uma nova instituição que “absorveria esse Acervo 

Rossini”. Em seu testemunho feito em 2014, Adélia Borges, comenta sobre o momento 

em que Carlos Augusto Calil, secretário de Cultura na época, queria ressignificar esse 

acervo e perguntou se ela poderia fazê-lo: “Eu falei, ‘olha, acho que eu não sou a pessoa 

mais indicada para isso, seria melhor um museólogo fazer esse projeto e tudo’. E ele 

falou que não, que conhecia muito bem o que queria e tinha visto como eu tinha agido 

no Museu da Casa Brasileira. No Museu da Casa Brasileira, ela propunha falar sobre 

um museu de design no Brasil que tivesse mais ressonância e que mostrasse também 

o que produzimos. Também contou com a colaboração de especialistas para a ‘missão’ 

de pensar um museu que recebesse o acervo do Museu de Folclore, nestes mesmos 

moldes”.  A Prof.a Neide Rodrigues Gomes (MAEDA, 2007, p.57), testemunha ainda 

que: 

[...] o Museu ganhou R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) que eles 
levaram quase seis meses para pagar e só pagaram porque foram 
ameaçados de que haveria um processo contra eles já que tínhamos 
um contrato assinado. 

Passado esse tempo, tentei mudar o estatuto para transformar o 
Museu numa OSIP ou Organização Social, mas as pessoas 
remanescentes da Associação Brasileira de Folclore, não entenderam 
a minha proposta achando que eu queria ficar presidente 
‘eternamente’, assim pedimos afastamento da Diretoria eu, Neide 
Rodrigues Gomes, Prof.a Dra. Myriam Rabaçal, Prof. Sartori, Prof.a 
Maria Aparecida Urbano e o Toninho Macedo, que não fazia parte da 
Diretoria e sim do Conselho. Depois desse episódio, não sei mais nada 
sobre o Museu. Estou morando no interior de São Paulo, na cidade de 
Joanópolis, onde sou a Secretária de Turismo e Eventos. 

O pagamento de taxas de empréstimo de obras para exposições temporárias, já 

que muitas vezes as obras ficam meses, ou até anos, longe de suas reservas técnicas 
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e do acesso ao público, é considerada uma prática comum, até por contribuir com as 

despesas de manutenção, registro e conservação. Contudo, levar mais de seis meses 

para a efetivação do pagamento não é comum. Contrapondo o testemunho da Prof.a 

Neide com o de Dalva Bolonigni, temos o que segue: 

C.V.R. Nesse momento de saída do acervo da Oca para a Casa 
Sertanista, a senhora deixou de trabalhar como voluntária. Foi 
isso? Ou não, ainda continuou? 
 
D.B. [...] Ajudei na mudança. Ainda fiquei bastante tempo como 
voluntária que foi quando... [...] surgiu a possibilidade do curso. E foi 
movida por esse desejo de poder transformar alguma coisa que eu me 
inscrevi no curso e entrei com o projeto de monografia para 
revitalização do museu. [...]  
 
C.V.R. E a senhora acha que a intenção desse grupo, que estava 
na época nessa direção do museu... porque era uma associação, 
que provavelmente tinha um estatuto que deveria ter uma 
rotatividade de diretoria. 
 
D. B. Não tinha rotatividade. Ah, não tinha? Não tinha rotatividade. 
Ninguém queria ser diretor ou presidente porque aquilo era um, sabe, 
um monstro na vida de cada um, não é?  Mas, a viúva do Rossini, que 
agora já é falecida... [...] A viúva do Rossini, a própria Neide, o Toninho 
Macedo... Quem eram os outros diretores? Bom, enfim, um grupinho 
pequeno chegou a me acusar de ter me apropriado de valores da 
associação. Quando eu tinha aplicado o dinheiro pra não deixar na 
conta, parado. 
 
C.V.R. E a senhora fazia o que exatamente na associação? Eu 
estava nessa diretoria como diretora financeira. Ah, sim.  
 
D.B. E comecei a me recusar a assinar cheques que não fossem para 
uma aplicação legalizada. Eles queriam... A Neide começou a contratar 
gente e tudo com salário por fora, sem registro, sem nada. E eu falei 
"Não. Então eu não vou mais assinar cheque para isso". Me recusei. O 
próprio filho do Rossini prestava lá um serviço, alguém queria que ele 
prestasse um serviço e tal e era tudo sem documento. E essa verba 
vinha da onde? Para administrar... Olha, na mudança entrou 
dinheiro. Captado pela própria associação? Não. O Edemar pôs 
dinheiro nessa mudança. Ah, ele pôs dinheiro? Eu acho que ele pôs 
mais dinheiro do que apareceu.  Sabe? Eu acho que alguns levaram 
dinheiro. Quer dizer, era do interesse do Edemar que o museu 
saísse da Oca e ele financiou a transferência... Ele financiou a 
transferência e, de certa maneira, a manutenção por algum tempo. 
Entendi. 
 
Mas tudo era muito pequeno. Tudo era muito... pouquinho dinheiro, 
sabe? Gente que brigava por cinquenta reais, não é? E quando eu fiz 
uma proposta da formação de uma chapa na qual eu me candidatava 
à diretoria e não incluí aquela panelinha, aquele grupinho porque não 
adiantava incluir. Eu precisava de um corpo técnico para fazer as 
mudanças que ia propor. Eu precisava inclusive ter um conselho fiscal 
reconhecido, sabe? E eu tinha, imagina, eu tinha uma das maiores 
empresas de auditoria, que tinha se oferecido para compor o conselho 
fiscal. Então a coisa estava montada em altíssimo nível. E eles não me 
deixaram. Eles solaparam todo o meu projeto. Eu até reuni toda essa 
documentação. Hoje está lá, no Parque do Ibirapuera. Tá tudo lá. Eu 
doei... A senhora doou para...? [...] essa documentação. Esse vai e 
vem de acusações e coisas do... Doou para quem? Para quem a 
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senhora doou essa documentação? Doei para o Pavilhão. Ah, para 
o Pavilhão. Para o Pavilhão. Está lá, porque eu mesma levei para lá. 
A senhora não guardou nada? Não, chegou uma hora que eu falei 
‘Eu não quero mais ter isso na minha frente’. Pode ser que eu tenha 
alguma coisa no meu computador. Pode ser que ainda exista. Mas do 
que recebi, não tenho. Sim. Não tenho mais. Eu doei. Doei tudo isso 
porque tem que fazer parte da história dessa instituição. E a senhora 
entregou para quem, exatamente? Para a Regina.  
 

Identificamos nesses testemunhos uma das principais mudanças na política 

institucional: a passagem da associação privada, que administrava o museu em edifício 

público, estava agora diante de uma ação cautelar do Ministério Público, transferindo o 

direito e sua administração ao âmbito público, sob a responsabilidade da SMC. Assim, 

como pesquisadores, entendemos que devemos aguardar o acesso público à coleção 

em questão, em “caráter definitivo”, quando ele for reinstalado no Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, para aprofundar qualquer questão relativa a essa mudança. Regina Ponte, 

também contribui nesse sentido: 

 
R.P.Foi assim. Pelo o que eu tive conhecimento e lembro, o então 
diretor do Museu de Folclore (da Associação Brasileira de Folclore), foi 
aos jornais fazer uma denúncia do tipo ‘olha que estado está o acervo 
do Museu de Folclore’. O Museu de Folclore não estava mais na Oca. 
Ele já estava na Casa do Sertanista. Só voltando nessa questão: com 
o Brasil 500 anos, houve um acordo muito polêmico entre o Museu da 
Aviação e o Museu de Folclore para sair da Oca e entregá-la para a 
Fundação Brasil 500 anos. Tem muita história atrás disso. Eu lembro 
que eu conversei com a Dirce Botallo, que era uma das que participava 
do Museu de Folclore e foi aluna do Rossini – ela e a Dalva Bolognini. 
Nós tivemos uma conversa de mais de uma hora. Teve, assim, muita 
polêmica porque um grupo não queria entregar o prédio e o outro 
queria. E quando houve de fato a entrega do prédio, eu me lembro que 
foi no último dia da gestão do ex-prefeito Pitta. Foi no dia 31 de 
dezembro que saiu o decreto que o Museu de Folclore deveria sair da 
OCA e ir para a Casa do Sertanista. O DPH, que administrava a Casa 
do Sertanista, não sabia de nada. De repente leu aquilo no Diário 
Oficial e teve que... 
 
C.V.R. E teve que encontrar uma solução. 
R.P [...] teve que receber todo o acervo do Museu de Folclore. Só que 
a Casa do Sertanista é uma casa bandeirista. Na casa bandeirista, a 
cobertura é composta apenas de telha vã, não tem forro. O acervo 
sofre muito porque quando você não tem forro, cai pó e muita sujeirinha 
das árvores do entorno... o lugar é lindo, aquela praça é linda, a casa 
é linda, mas não é apropriada para receber acervo. Não acervo 
daquela natureza, que era composto de muitos objetos de material 
orgânico: palha, tecido, etc.57 

 

Nota-se, a partir desses casos, a dimensão pela qual os interesses públicos e 

os privados se misturam nos processos de criação de exposições, coleções e museus 

no Brasil, centrados na figura de um mecenas ou de um intelectual que avança na 

gestão de projetos culturais com as exposições, ou de um pesquisador, intelectual 

                                                
57 Entrevista cedida à autora em 12 de julho de 2014. 
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voltado às ações culturais públicas. O Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima foi 

criado a partir de uma exposição temporária e temática, subvencionada no âmbito do IV 

Centenário, que posteriormente recebe um edifício, recursos e apoio de políticas 

públicas, mas sua administração foi transferida à uma associação privada na década de 

1960, que ao final, durante os anos 2000, retorna ao poder público. 

 

Assim, recuperando os testemunhos referentes ao uso social que se fez e que 

faz do acervo (questão 4.2); sobre qual seria o papel do Estado frente a preservação, 

valorização e difusão desse acervo junto à sociedade (questão 5), e sobre o 

desenvolvimento de políticas públicas para cultura, em especial para a gestão de 

acervos públicos, como o do Rossini Tavares de Lima, incorporado ao Pavilhão das 

Culturas Brasileiras, podemos identificar outros momentos de mudança na política 

institucional, bem como os impactos que tiveram na salvaguarda da coleção Rossini. 

 

Quanto a uma revisão da coleção Rossini, segundo Vera Cardim, podemos 

verificar que:   

 
V.C. [...] o primeiro trabalho foi o de rever o inventário e estado de 
conservação da coleção que deu origem ao Pavilhão: a do antigo 
Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima. Todos os objetos e 
documentos foram higienizados e acondicionados de forma que 
ficassem protegidos durante os trabalhos de reforma e adaptação do 
prédio. Além da coleção Rossini, o Pavilhão recebeu a coleção 
Etnográfica do Departamento do Patrimônio Histórico, cujos objetos 
são oriundos de doações de pesquisadores como Orlando Vilas Boas, 
Lux Vidal, entre outros – principalmente na década de 1970; novos 
conjuntos foram formados com peças adquiridas a partir de 2009 pela 
Secretaria Municipal de Cultura. As escolhas das aquisições tiveram 
como base a proposta conceitual elaborada para o Pavilhão das 
Culturas Brasileiras sob a coordenação de Adélia Borges. Desta forma, 
iniciou-se a constituição de coleções de objetos de design, de arte 
popular e de arte indígena, incluindo o que podemos chamar de cultura 
popular urbana. [...]58 
 

No entanto, Mária Lúcia Montes aponta que, para ela, teria sido relevante se eles 

tivessem feito com a coleção aquilo que haviam proposto:  

 
M.L.M. [...] 
O que a gente tinha lá era nitidamente a materialização dessa 
concepção do folclore, que é uma concepção etnográfica. [...] você 
tinha tudo de cultura material – você não fazia grande diferença entre 
arte e artesanato, obviamente, mas tinha o registro de texto.  
[...]  
Para mim seria relevante se a gente fizesse o que nós propusemos. 
Que ele fosse respeitado e que ele fosse musealizado, mostrando seus 
fundamentos, a sua inserção no momento histórico e o que na 
dinâmica da cultura pôde ser transformado. O que não serve mais, num 

                                                
58 Entrevista cedida à autora em 25 de junho de 2014. 
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certo sentido, mas o que num outro sentido é absolutamente 
fundamental como documentação e que tem uma data, uma história e 
um lugar crucial na pesquisa sobre cultura popular. Então, a relevância, 
para mim, seria justamente se ele tivesse podido ser tratado do jeito 
que a gente achava que precisava ser tratado. 
Quando, na montagem da exposição, virou uma grande prateleira para 
você botar os objetos, eu falei ‘Não, me desculpa. Isso daqui não dá..59 

 

Vera Cardim (2016, p.171), além do testemunho dado a esta pesquisa, também 

contribuiu com a tese De Mário de Andrade ao Pavilhão das Culturas Brasileiras, quando 

aponta a forma como o Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima foi incorporado na 

exposição inaugural Puras Misturas: 

 
Em uma grande estante ao fundo do espaço, foram colocados objetos 
selecionados como uma alusão aos mercados populares de objetos de 
uso, assim como fora feito por Lina Bo Bardi em suas exposições. Em 
um bloco, os objetos podiam ser contemplados como exemplos de 
formas de reaproveitamento, estética e manifestações simbólicas 
curiosas. Resumidamente, como expressão da inventividade do povo, 
sem função, autoria ou origem. Objetos destituídos de sentido, 
compreensíveis para aqueles que conhecem; para além os demais, 
apenas produção popular. 
 

 

       
Figuras 9 e 10 – À esquerda, exposição Nordeste, por Lina Bo Bardi. Solar do Unhão, 

Salvador, Bahia, 1963. À direita, exposição Puras Misturas, por Adélia Borges, Pavilhão 
das Culturas Brasileiras, São Paulo, 2010. Fonte: Catálogo Pavilhão das Culturas 

Brasileiras: Puras Misturas, São Paulo, 2010. 
 

 

Esses depoimentos permitem identificar os momentos de mudança na política 

institucional e os impactos na salvaguarda das coleções. Eles reforçam a presença de 

mistura de ações públicas e privadas na gestão de equipamentos culturais, que, em 

geral, são difíceis de serem identificadas em outras fontes. Identificamos que Rossini 

teve grande importância para o discurso da cultura popular no Brasil e para o caráter 

político dessas coleções voltadas às culturas populares e tradicionais. As transições 

                                                
59	Entrevista cedida à autora em 13 de junho de 2014.	
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administrativas sofridas por elas não cessam. Por exemplo, durante esse período, a 

coleção Etnográfica do Departamento do Patrimônio Histórico, cujos objetos são 

oriundos de doações de pesquisadores como Orlando Vilas Boas e Lux Vidal, entre 

outros – feitas principalmente na década de 1970 – retornaram para seu local de origem 

quando as posições no interior da SMC eram divergentes, como consta na tese da Vera 

Cardim. Outro exemplo é a coleção sobre as Missões, que deveria ter sido integrada ao 

Pavilhão das Culturas Brasileiras e à Coleção Rossini, mas, no entanto, a Secretaria 

Municipal de Cultura recuou da decisão. Ainda segundo Cardim (2016, p.67), o acervo 

é atualmente composto de “[...] 4.000 livros, um arquivo documental no qual constam 

essencialmente as monografias dos alunos da Escola de Folclore e sua documentação 

histórico-administrativa; cerca de 5.000 objetos (distribuídos pelas classificações 

temáticas da escola); além de fotografias, filmes, discos e revistas”. 

 

Em seu depoimento, Marcello Mazatti aponta que ajudou a catalogar a coleção 

da Missão de Pesquisas Folclóricas, que estava no Centro Cultural São Paulo e que 

conhece relativamente bem as duas coleções principais que iriam compor o acervo do 

Pavilhão, que são: 

 
[...] registros fundamentais do trabalho de duas grandes escolas de 
pensamento sobre as culturas populares no Brasil. Uma foi marcada 
pela figura do Mário de Andrade. Outra, pelo folclorismo, que 
arregimentou o maior número de interessados no universo das culturas 
populares até os dias de hoje. [...] O acervo do Mário foi mais bem 
cuidado ao longo do tempo, mais pesquisado e melhor compreendido 
pela sociedade em geral. O acervo do Museu de Folclore foi bastante 
maltratado, já faz bastante tempo. Não tem sido acessado pela 
população, a não ser em partes (as que sobraram). [...]60 

 

 

A revisitação da coleção e a potencialidade de pesquisa sobre sua história e 

legado de Rossini não finaliza numa dissertação. Os trâmites e dúvidas sobre as obras 

permanecem, como nos narra Dalva Bolognini:  

 
D.B. Eu, diversas vezes, falei, escrevi e agora, quando surgiu o caso 
da jangada novamente, de novo eu escrevi isto: que estas coisas só 
vão ficar esclarecidas o dia que a municipalidade resolver investir na 
verdadeira documentação desse acervo. Esse acervo está catalogado. 
Catalogação não é documentação, ainda. Catalogação é... 
 
C.V.R. É o registro.  
D.B. É um registro, é um registro daquilo que o objeto consegue falar 
imediatamente. O objeto te transmite aquelas informações. Mas há 
muito mais informações. E essas informações estão num acervo 
documental. Acervo documental que tem uma coleção enorme de 
correspondência. Tem blocos, assim, de correspondência, de cópias 

                                                
60 Entrevista cedida à autora em 11 de julho de 2014. 
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de correspondências e de correspondência recebida, emitida. Só aí 
você tem uma carga de informação até impossível de avaliar. Fora 
todos os outros documentos que existem. Existem agendas com 
anotações feitas de propósito para um dia serem recuperadas. Mas se 
investe dinheiro em novas aquisições e não se investe dinheiro na 
documentação desse acervo. A biblioteca, a coleção bibliográfica é 
preciosíssima. Até hoje não se investiu nada na conservação dela e na 
colocação dela para o público, para abrir para o público. A 
documentação também é isto. Como é que você abre um acervo para 
pesquisadores se você não tem a documentação? Ou se você não tem, 
pelo menos, o acesso do pesquisador a essa documentação? Não 
houve nenhuma preocupação nesse sentido. 

 

Na imagem reproduzida abaixo (Figura 11), localizamos a jangada citada no 

depoimento de Dalva Bolognini, instalada no interior da Oca e que não reintegrou o 

acervo durante a transferência da coleção para o Pavilhão da Culturas Brasileiras. A 

Casa de pau-a-pique construída em tamanho natural na Oca, reproduzida na Figura 8, 

também não foi transferida para a Casa Sertanista, por provável inviabilidade. 

Esperamos que o desaparecimento de obras da coleção tenha sido estancado e que, 

em breve, possamos revisitá-lo. 

 

 
Figura 11 – "Carranca" - cabeça-de-proa de barco do rio São Francisco e jangada 

cearense. Imagem reproduzida na Separata das Actas do Congresso Internacional de 
Etnografia, sobre o Museu de Artes e Técnicas Populares – São Paulo – Brasil, 

promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso (Volume I, Junta de Investigações do 
Ultramar, Lisboa, 10 a 18 de julho de 1963). Fonte: Discoteca Oneyda Alvarenga, Centro 

Cultural São Paulo. 
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Figura 12 – "Bois" do Boizinho, Boi-Corre-Campo e Boi-Bumbá, versões originais do 

bailado do Bumba-Meu-Boi. Imagem reproduzida na Separata das Actas do Congresso 
Internacional de Etnografia, sobre o Museu de Artes e Técnicas Populares – São Paulo – 

Brasil, promovido pela Câmara Municipal de Santo Tirso (Volume I, Junta de 
Investigações do Ultramar, Lisboa, 10 a 18 de julho de 1963). Fonte: Discoteca Oneyda 

Alvarenga, Centro Cultural São Paulo. 
 

 

2.2. Uma revisão por meio da grande imprensa 

Tendo em vista o fato de que uma publicação na grande imprensa influenciou o 

poder público a agir no sentido de preservar um acervo de valor social, confirmamos o 

papel da imprensa na história do Museu de Folclore. Sendo assim, Interessa-nos aqui 

investigar mais a fundo as narrativas dos jornais e o que se publicava na época referente 

aos estudos de folclore, bem como até 2014. Para isso, realizou-se pesquisa nos 

acervos digitais de dois dos jornais de maior circulação em São Paulo, O Estado de S. 

Paulo e a Folha de S. Paulo, entre a década de 1940 e 2014, ano de registro dos 

testemunhos. 

Levando-se em conta o recorte temático deste trabalho, a pesquisa efetuou-se 

essencialmente a partir da busca dos seguintes termos: "Rossini Tavares de Lima", 

"Museu de Folclore", "Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade" e "Exposição 

Interamericana de Artes e Técnicas Populares". 

No Acervo Estadão do jornal O Estado de S. Paulo, foram localizadas 115 

matérias publicadas para o período pesquisado (1940-2014), cujo resultado abrange os 

anos de 1947 a 2014. Dentre essas 115 publicações, levantamos alguns dados 

quantitativos:  
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O Estado de S. Paulo No. de aparições do termo pesquisado 

Rossini Tavares de Lima 76 

IV Centenário de São Paulo 4 

Museu de Folclore61 20 

Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de 

Andrade 

1 

Exposição Interamericana de Artes e 

Técnicas Populares 

0 

Outros62 14 

 

 No Acervo Folha do jornal Folha de S. Paulo, foram localizadas 123 matérias. 

Utilizando-se os mesmos verbetes e o mesmo período da consulta efetuada no Acervo 

Estadão, foram localizadas matérias jornalísticas datadas entre 1941 e 2001. Do 

universo encontrado, constatamos os seguintes dados quantitativos:  

 

Folha de S. Paulo No. de aparições do termo pesquisado 

Rossini Tavares de Lima 71 

IV Centenário de São Paulo 2 

Museu de Folclore63 18 

Centro de Pesquisas Folclóricas Mario de 

Andrade 

5 

Exposição Interamericana de Artes e 

Técnicas Populares 

9 

Outros 18 

 

  

                                                
61 Considerou-se também aparições enquanto “Escola de Folclore”. 
62 Por se tratarem de questões marginais ao objeto de investigação deste trabalho, as 
agruparemos na categoria denominada “outros”. Para o restante da categorização considerou-
se a predominância do verbete na abordagem trazida pela matéria. Num mesmo texto, por 
exemplo, podem haver menções à “Rossini Tavares de Lima e ao “Museu de Folclore”; contudo, 
para efeito de divisão em cada uma das categorias apresentadas, considerou-se o verbete que 
foi mais trabalhado ou abordado pela matéria. Este mesmo procedimento foi utilizado para 
categorizar as notícias localizadas no Acervo da Folha. 
63 Considerou-se também aparições enquanto “Escola de Folclore”. 
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Os dois gráficos abaixo ilustram os principais resultados obtidos na pesquisa nos 

dois acervos mencionados: 

 
Gráfico 1 – Acervo Estadão – Distribuição das matérias de acordo com a categorização 

temática  

 
 

 
Gráfico 2 – Acervo Folha – Distribuição das matérias de acordo com a categorização 

temática  

 
 

Em ambos os acervos, o verbete “Rossini Tavares de Lima” foi o mais recorrente 

nas matérias pesquisadas. Constatamos, de forma complementar, que Rossini Tavares 

de Lima foi amplamente divulgado e noticiado nos dois maiores jornais impressos em 

termos de circulação no estado de São Paulo no período. Textos de sua própria autoria, 

inclusive, chegaram a ser publicados tanto na Folha de S. Paulo quanto em O Estado 
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de São Paulo, ao mesmo tempo em que se constatou a publicação de inúmeras de suas 

citações, falas e textos em matérias jornalísticas do período analisado. 

 

As atividades da Escola de Folclore, coordenadas por Rossini Tavares de Lima 

e Julieta de Andrade, também foram destacadas por anúncios e matérias de ambos os 

jornais – em comparação aos demais termos pesquisados. Constatou-se, dentre o 

universo de matérias desta categoria, que foi frequente (sobretudo entre as décadas de 

1960 e 1980) os informes nos jornais sobre os cursos e seminários realizados no museu, 

convocando leitores a participarem das atividades e a visitarem suas exposições 

(Figuras 13 e 14). 

 

 
Figura 13 – Nota publicada em O Estado de S. Paulo, 26 de abril de 1968. 
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Figura 14 – Nota publicada em Folha de S. Paulo, 18 de janeiro de 1979. 

 
 Gráfico 3 – Distribuição das matérias segundo os acervos e as décadas 

  
 

Como o período pesquisado é relativamente longo, verificou-se também a 

incidência das matérias por década, conforme consta no Gráfico 3. Observamos aqui 

que um maior número de matérias sobre o tema foi publicado nos anos 1950, em ambos 

os jornais pesquisados – com índice relativamente maior no jornal O Estado de S. Paulo. 

Neste último, as matérias do período tratam essencialmente dos eventos que ocorreram 

na década em questão, como o IV Centenário de São Paulo e suas atividades voltadas 

ao folclore. Já no jornal Folha de S. Paulo, a maior parte das matérias tratam da 

Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares e destacam a necessidade, 

após a mostra, de se criar um museu permanente para o folclore em São Paulo. Já na 

década anterior (1940), as notícias de ambos os jornais focam no Centro de Pesquisas 
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Folclóricas Mário de Andrade, com ainda alguns textos da Folha de S. Paulo sobre a 

atuação de Rossini Tavares de Lima na área musical. 

 

Na década de 1960 há uma redução drástica de matérias publicadas sobre o 

tema. Nesse período, o Estado de S. Paulo trata da inauguração do Museu de Arte 

Popular e de seus cursos, trazendo alguns destaques sobre a Revista do Folclore; já a 

Folha de S. Paulo aborda de forma detida o Museu de Artes e Técnicas Populares e 

apresenta matérias sobre festas e lendas folclóricas e menciona o mês do folclore em 

São Paulo, em 1967. 

 

 Verifica-se que, na década de 1970, o interesse pelo tema mantém-se 

relativamente  estável no jornal O Estado de São Paulo, mas ganha mais espaço na 

Folha de São Paulo. Em ambos, o destaque maior recai na divulgação dos cursos 

ofertados pelo Museu e Escola de Folclore, com um número menor de textos dedicados, 

por exemplo, às festas do folclore e demais eventos. 

 

Na década de 1980 o jornal O Estado de S. Paulo reduz ainda mais o espaço 

destinado ao tema, sendo que cinco dos catorze textos do período são informativos 

sobre a morte de Rossini e as missas que ocorreram em seguida. Na Folha de S. Paulo, 

além de também informarem esse episódio, destaque é dado na seção “Panorama”, que 

traz entre 1980 e 1981 doze matérias sobre costumes, crendices e demais tradições do 

folclore paulista, todas elas mencionando o nome de Rossini e da Escola de Folclore. 

Além disso, constata-se que o jornal também dedica regularmente em sua seção 

Museus informações gerais sobre o Museu de Folclore, destacando a sua singularidade 

em relação a outros museus que tratam da cultura brasileira. 

 

Já no período entre 1990 e 1999, nota-se uma diminuição considerável na 

apresentação dos temas. As poucas matérias localizadas tratam, sobretudo, da 

divulgação de atividades do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima – já com a nova 

nomenclatura, em homenagem ao pesquisador. Entretanto, em nenhum dos jornais 

encontramos notícias sobre o fechamento do próprio museu no final dos anos 1990. 

 

No período mais recente, entre 2000 e 2014, as matérias do jornal O Estado de 

S. Paulo e da Folha de S. Paulo iniciam esse recorte temporal tratando da exposição 

Identidade da Cultura Popular Brasileira, que já ocorria na Casa Sertanista (e não mais 

nas instalações do Parque do Ibirapuera), recentemente reformada para “[...] abrigar 

10.000 peças do Museu de Folclore” (Folha de S. Paulo, Guia Da Folha, 16 de junho de 

2000). Das trinta mil peças citadas na matéria do Estado, passávamos para dez mil 
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peças na Folha. O jornal O Estado de S. Paulo avança ao longo do período e trata, por 

exemplo, das dificuldades enfrentadas pela instituição (“Um museu está desaparecendo 

em São Paulo”, ANEXO III, O Estado de S. Paulo, 27 de junho de 2004), da inauguração 

da mostra Puras Misturas (“Misturar artes para entender o Brasil”, 9 de abril de 2010) e 

da tentativa da utilização do prédio do Pavilhão das Culturas Brasileiras para a 

construção de um centro cultural de Portugal (“Terrinha”, 21 de dezembro de 2013).64 

No jornal O Estado de S. Paulo, das 55 matérias pesquisadas, mais da metade 

são do período entre 1940 e 1960. Dessas, quatorze referem-se à cursos de Folclore 

Brasileiro, anúncio do IV Centenário, prêmios e medalhas aos estudiosos. As restantes, 

situadas na década de 1950, reportam o Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de 

Andrade na década de 1940, A Comissão e o IV Centenário Cidade, Congressos, 

Manifestações, Exposição de Artes Populares no Ibirapuera, Festival Brasileiro de 

Folclore, Homenagem à Mário de Andrade e estudos etnológicos e sociológicos do 

folclore em São Paulo, bem como o estudo de folclore no Brasil. Nos anos 1960, as 

manchetes apontam para a circulação da Revista do Folclore, criação de novos museus 

de folclore e arte popular, projetos do Instituto do Folclore, “Interesse do governador 

pelo folclore”, “Folclore vai ser debatido”, “Sociologia comemora o folclore” e “Folclore 

contra a exploração”, dentre as que destacamos. 

No segundo jornal, as matérias se dividem-se entre a Folha da Noite, fundada 

em 1921, a Folha da Manhã, criada em 1925, e a Folha da Tarde, fundada no final dos 

anos 1940 – que se fundem na figura do jornal Folha de S. Paulo, em 1960. Das matérias 

pesquisadas, 45 são do período entre 1940 e 1960. Dessas, sete são referentes a 

cursos de Folclore e anúncios. As manchetes da década de 1960 na Folha de S. Paulo 

referem-se à recém-criada Associação Brasileira de Folclore (“Brasília Dia a Dia – Cr$ 

1 milhão para pesquisas de folclore no Centro-Oeste”) e o termo popular aparece com 

mais frequência.  

 Das reportagens encontradas entre 1956 e 1957 no jornal O Estado de S. Paulo, 

duas são assinadas “Os estudos etnológicos e sociológicos do folclore em São Paulo” ( 

por Florestan Fernandes, de 4 de janeiro de 1957) e “Musica – Sobre o Folclore” (Alberto 

Soares de Almeida, em 20 de julho do mesmo ano).  

 

Na primeira, Fernandes inicia o texto com:  

                                                
64 A Folha de S. Paulo, entre junho de 2000 e fevereiro de 2001, divulga a exposição Identidade 
da Cultura Popular Brasileira. Após esse período, segundo consulta ao seu acervo digital, não 
há mais incidências dos verbetes utilizados para a investigação. Posteriormente, o jornal tratará 
da inauguração do Pavilhão das Culturas Brasileiras, mas não foram encontrados os termos 
“Rossini Tavares de Lima” ou “Museu de Folclore” nessas matérias, por exemplo. 
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Em artigos publicados anteriormente neste suplemento, procuramos 
descrever as duas tendências de considerações do nosso folclore: 
uma, que procurava descreve-lo através de critérios estéticos; outra 
que se inspirava na ambição de converter o folclórico em disciplina 
científica autônoma. Parece claro que aquelas duas tendências de 
observação e descrição do folclore foram incapazes de conduzir ao 
conhecimento das manifestações folclóricas como parte dinâmica da 
vida humana em sociedade. [...] As tentativas de reconstrução do 
folclore, fundadas em propósitos científicos ambiciosos, nunca 
tentaram fixar senão os aspectos formais das manifestações 
folclóricas. É verdade que, de Amadeo Amaral a Rossini Tavares de 
Lima, manteve-se constante a ideia de que o folclore constitui uma 
expressão da vida social e cultural do povo. [...]  
Nos limites da presente discussão devemos tratar, apenas das 
implicações dos pontos de vista, explorados nos estudos etnológicos e 
sociológicos do folclore, feitos em São Paulo. Três espécies de 
implicações merecem particular atenção: 1o) as que envolvem uma 
atitude crítica diante da tendência a conceber o folclore como disciplina 
científica autônoma; 2o) as que dizem respeito à delimitação do folclore 
como realidade objetiva; 3o) as que resultam do modo de encarar as 
conexões estruturais e funcionais do folclore com as demais esferas 
da cultura e com a dinâmica social. [...] 
 

 Em seu trabalho Sobre o folclore, desenvolvido na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em 1945, Florestan Fernandes 

também defendeu a ideia “[...] de que o folclore não é uma ciência positiva autônoma 

[...]”. Na segunda reportagem, sobre o folclore no campo da antropologia e a sua relação 

com a música, Alberto Soares de Almeida informa ao final que após a apresentação do 

Prof. Rossini sobre um registro da moda de viola paulista, no último congresso: 

 
[...] Que este apelo não é despropositado demonstra-o um exemplo 
colhido das discussões do vosso último congresso: a moda de viola 
paulista, cujo registro foi proposto pelo professor Rossini Tavares de 
Lima e, ao que parece, combatido por vários congressistas, sob a 
alegação de que não teria cabimento no campo do folclore pela 
ausência de autoria anônima. É este o perigo a que nos referimos e 
que cumpre conjurar. Classificai como quiserdes, senhores, mas 
primeiro registrai, registrai infatigavelmente. E depois discutireis.  

 

 Em 10 de maio de 1960, era publicado no jornal O Estado de S. Paulo a notícia 

“Interesse do governador pelo Folclore”, no qual o governador do estado de São Paulo 

à época – Carvalho Pinto – recebia em audiência a Comissão Paulista de Folclore:  

 
[...] sr. Rossini Tavares de Lima fez uma exposição sobre o 
levantamento folclórico do Litoral Norte do Estado, realizado por um 
grupo de folcloristas paulistas, sob os auspícios do Ministério da 
Educação. O chefe do Executivo, interessou-se vivamente pelo 
material coletado, constituído de gravações, filmes e oito volumes de 
pesquisas de campo. Deteve-se em particular, no exame dos 
documentos relativos ao artesanato naquela região do Estado. 
Encerrando a audiência, foi projetado um filme colorido sobre a famosa 
congada de S. Sebastião [...] 



82	
	
 

 Nota-se aqui que nesse período Rossini organizava em colaboração com uma 

rede de pesquisadores, vasto e diversificado material sonoro e filmes sobre o folclore 

no estado de São Paulo, assinando matérias, concedendo entrevistas e produzindo 

gravações. Em 20 de agosto de 1961, O Estado de S. Paulo publicou a manchete 

“Inauguração do Museu de Arte Popular”, informando que no dia 22 de agosto seria 

inaugurado “[...] no Ibirapuera, (Pavilhão Histórico), o Museu de Artes e Técnicas 

Populares montado e dirigido pela Associação Brasileira de Folclore. [...] O Museu de 

Artes e Técnicas Populares reunirá exposição permanente de peças do artesanato 

popular brasileiro, biblioteca e documentação folclórica brasileiras”. 

 

 Essa rede de pesquisadores, composta por pessoas como Câmara Cascudo, 

Edson Carneiro, Renato de Almeida e Rossini Tavares de Lima, “colocou em circulação 

a Revista do Folclore”, conforme consta nos jornais em 1961, quando foi lançado o 

primeiro número da Revista Brasileira de Folclore, editada pela Campanha de Defesa 

do Folclore Brasileiro e dirigida pelo prof. Edson Carneiro. Constavam os resultados das 

pesquisas e artigos de Câmara Cascudo e Rossini Tavares de Lima, dentre alguns 

exemplos. Edison Carneiro relata na apresentação que “todo movimento cultural tem 

seus próprios órgãos de expressão” (O Estado de S. Paulo, 10 de dezembro de 1961). 

 

 No jornal Folha de São Paulo (ainda como Folha da Manhã) destacamos entre 

1952 e 1958 algumas manchetes já informadas e algumas outras, tais como: “A 

Comissão do IV Centenário – Ao Povo Brasileiro – São Paulo terá orgulho de seus 400 

anos” (publicado em 13 de julho de1952), página inteira do jornal, que apresentava toda 

a sua programação; em “Entre estranhas e originais criações de artistas anônimos”, de 

19 de abril de 1953, registrava-se a finalidade do folclore no evento: “[...] consistia em 

recolher, classificar, [...] os fatos folclóricos ou etnográficos, seja no tamanho natural ou 

em miniaturas, através de filmes, fotografias, desenhos, indicando [...] correspondentes 

[...] local, nome popular, o lugar em foi usado, o nome do recolhedor [...] e a bibliografia 

existente sobre a matéria”. Podemos imaginar, em face dessas notícias, como o acervo 

do Museu de Folclore organizado por Rossini pôde recolher vasto material, a exemplo 

de vários museus folclóricos e etnográficos no mundo no mesmo período.  
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Figura 15 – Matéria publicada em Folha da Manhã, 19 de abril de 1953. 

 

As manchetes “O caso das exposições provocaria crise na Comissão do IV 

Centenário – Até agora perdura o impasse criado entre as mostras de folclore e de 

flores, no Ibirapuera – Possivelmente, seria fechada amanhã a Exposição de Artes e 

Técnicas Populares” (Folha da Manhã, 10 de outubro de 1954) e “Folcloristas paulistas 

pleiteiam a criação do museu permanente de Folclore de São Paulo” (Folha da Manhã, 

10 de novembro de 1955) nos mostram que a ocupação da exposição no Parque 

Ibirapuera durante as Comemorações do IV Centenário ficou sob a marquise e 

permaneceu no local durante muito tempo, até que os organizadores de uma exposição 

de “flores” pleitearam o mesmo lugar. Diante do impasse, a Comissão do IV Centenário 

enviou carta à Comissão Paulista de Folclore sob a responsabilidade de Rossini, 

determinando o fechamento da exposição.  
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Assim, a Comissão Paulista se movimentou-se para pleitear a criação de um 

museu permanente no Parque Ibirapuera. O material da Exposição de Artes e Técnicas 

Populares, montada no Ibirapuera, constituiria o primeiro acervo do novo museu – 

Iniciativa da Comissão Paulista de Folclore. Permanecendo nessas condições até o final 

de 1955, mais de um ano depois da inauguração, era noticiado na Folha da Manhã: 

“Estão apodrecendo numerosas peças da Exposição de Artes e Técnicas Populares – 

Recinto impróprio e mostruários que não se prestam a uma mostra de caráter 

permanente – Não foram pagas, ainda, as verbas votadas em 1954 – A Comissão 

Paulista de Folclore está interessada em criar o Museu Permanente de Folclore de São 

Paulo” (Folha da Manhã, “Precioso acervo de cultura popular condenado ao abandono 

no Ibirapuera”, 6 de dezembro de 1955). 

 

 
Figura 16 – Destaque para a legenda da imagem de 1981, “O Museu do Folclore possui a 
maior coleção de instrumentos musicais do mundo, no gênero”. Folha de São Paulo, 30 

de junho de 1981. 

 

Os impasses, instabilidades e lutas constantes parecem percorrer toda a história 

do museu. No entanto, após ser instalado na Oca, na década de 1960, passou a ter 

atividades regulares até 1987. No Arquivo Histórico Wanda Svevo, da Fundação Bienal, 

foram encontrados dossiês sobre o Folclore. Tendo sido organizada a Exposição 

Interamericana de Artes e Técnicas Populares, durante o IV Centenário, documentou-

se uma série de reportagens em outros veículos de comunicação impressa, como A 

Gazeta, jornal paulistano de grande alcance entre as décadas de 1930 e 1950 no qual 

Rossini assinava matérias com regularidade. Numa reportagem de 14 de outubro de 
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1967 de A Gazeta, cuja manchete era “Assembleia votará verba de ajuda ao Museu de 

Artes e Técnicas Populares”, o repórter informava: “[...] Chegando ao Ibirapuera, 

procura-se aquele pavilhão que popularmente chamam de tartaruga ou cupim. Junto a 

escada rolante nos leva ao primeiro andar, vê-se uma coleção de mastros, como são 

usados no Vale do Paraíba, nas festas de santos”. 

 
Podemos concluir que o tema do Folclore foi amplamente divulgado na grande 

imprensa e que houve muito espaço tanto para ele quanto para a figura do Rossini, o 

que se contrapõe à ausência de uma biografia e bibliografia sistematizadas sobre o 

autor. O “desaparecimento” de sua produção teórica – que hoje é praticamente 

desconhecida –, em paralelo ao desparecimento de um museu em São Paulo, coloca-o 

em xeque o seu legado como pensador. Respondendo à terceira questão das 

entrevistas sobre Rossini e o acervo constituído por ele e a equipe do museu, Adélia 

Borges e Cristiana Barreto65 reforçam em seus testemunhos a dificuldade que tiveram 

de acessar a coleção e encontrar esclarecimentos sobre sua obra: 

 
[...] eu acho que o Rossini, até onde eu sei (de novo, sem muita 
profundidade) tinha uma visão do folclore como uma coisa do autêntico 
versus o espúrio. E eu acho que vários folcloristas tiveram essa visão, 
que é uma visão que nega a dinâmica da cultura, que nega que tudo 
que está vivo está em transformação e que então as coisas precisam 
ser [...], quer dizer, não tem [...] nós não vivemos num mundo em que 
a gente possa contrapor mais o autêntico a um espúrio, né, porque 
estamos todos nós submetidos a muita informação. (BORGES) 

 

[...] ele estava todo embalado [o acervo, grifo nosso]. Então a gente 
não tinha acesso a ele. E logo vi que, assim, tinham tesouros ali - 
sobretudo das fotografias. Mas, que era um desses tesouros 
absolutamente sem documentação, né? Tinham fotos maravilhosas 
mas a gente não sabia o autor da foto, não sabia a data, não sabia o 
lugar onde a foto tinha sido tirada, né? Então... não tinha muita 
documentação ... surpresas agradáveis, mas muitas vezes surpresas 
desagradáveis de coisas que estavam em mau estado de conservação 
e sobretudo, o que era mais complicado, é que a gente não tinha 
documentação desse material... acho que perdeu um acervo que 
precisaria fazer muita pesquisa para recuperar esses dados. E acho 
que valeria a pena porque tem coisas muito importantes do interior do 
estado de São Paulo ali, que não tem... que se perdeu, sabe? Que não 
se faz mais. Eu entendo um pouco mais da cerâmica; eu sei que tem 
cerâmica ali da região de Apiaí, [...] antigos núcleos tradicionais de 
ceramistas que não... que elas não fazem mais. E está ali, a cerâmica 
está lá, né? (BARRETO) 

 

No IV Centenário, a realização da Exposição Interamericana de Artes e Técnicas 

Populares foi uma grande conquista dos pesquisadores da área e do Movimento 

Folclórico Brasileiro que, a partir dela, iria lutar pela criação de um museu permanente. 

O jornal O Estado de São Paulo, considerado conservador e tradicional na cidade de 

                                                
65 Entrevistas concedidas à autora em 13 e 20 de junho de 2014, respectivamente. 
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São Paulo, mantém um discurso coeso e regular, assumindo um caráter oficial de 

comunicação das comemorações organizadas pela Comissão do IV Centenário. O 

jornal reforça um posicionamento político favorável à industrialização, ao progresso e à 

modernização do país. O tema nos dois jornais tem um pico de difusão na década de 

1950, diminui durante o regime militar, e volta a figurar na década de 1980.  

 

No jornal Folha de S. Paulo, a maior parte das matérias trata da Exposição 

Interamericana de Artes e Técnicas Populares e destacam a necessidade, após a 

Mostra, de se criar um museu permanente para o folclore em São Paulo. As manchetes 

do jornal apresentam mais um caráter de denúncia, como na Folha da Manhã: “Estão 

apodrecendo numerosas peças da Exposição de Artes e Técnicas Populares – Recinto 

impróprio e mostruários que não se prestam a uma mostra de caráter permanente – Não 

foram pagas, ainda, as verbas votadas em 1954 – A Comissão Paulista de Folclore está 

interessada em criar o Museu Permanente de Folclore de São Paulo”, “Precioso acervo 

de cultura popular condenado ao abandono no Ibirapuera”.  
 
O levantamento realizado nos jornais nos permitem constatar que, já na década 

de 1950, foram publicadas denúncias contundentes sobre o abandono da Coleção 

Rossini. Cabe-nos, então, perguntar: porque foi somente em 2004 que a matéria “Um 

museu está desparecendo em São Paulo”, veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, 

foi capaz de gerar uma reação efetiva em relação à essa Coleção?  
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CAPÍTULO 3: A Coleção Rossini: novas perspectivas de ampliação e 
ressignificação. 
 

Na história das políticas culturais no Brasil, cabe destacar que em 17 de agosto 

de 1965 foi publicado o Decreto 56.747, que instituiu a data de 22 de agosto como o Dia 

do Folclore em todo o País. Em junho de 1943, o então presidente da república Getúlio 

Vargas já havia decretado a data de 19 de abril como o Dia do Índio, “[...] tendo em vista 

que o Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, reunido no México, em 1940, 

propôs aos países da América a adoção da data de 19 de abril para o Dia do Índio” 

(Decreto-Lei no 5.540, de 2 de junho de 1943). Com a orientação da UNESCO para o 

desenvolvimento das pesquisas folclóricas, as duas datas passaram a integrar o 

calendário da rede pública de ensino. Segundo Julieta de Andrade no texto “Agosto, 

mês do juízo final” (apud LIMA, 2003, p.5), o decreto considerava: 

 
[...] o folclore como elo valioso da continuidade tradicional brasileira, e 
‘a pesquisa folclórica como fator legítimo para o maior conhecimento e 
mais ampla divulgação da cultura brasileira’. A partir daí, pede 
promoções de iniciativa oficial ou privada, estimulando ainda, nos 
estabelecimentos de curso primário, médio e superior, as celebrações 
que realcem a importância do folclore na formação cultural do país. E 
ordena celebrar a 22 de agosto o Dia do Folclore, em todo o país. 
 

 
 Julieta de Andrade, diretora e pesquisadora na Escola de Folclore, questionava 

no texto: “E depois de agosto? Que é feito das reivindicações?”, referindo-se aos 

trabalhos escolares que pais e filhos corriam ao museu para solucionar. Andrade (apud 

LIMA, 2003, p.10) comenta que os visitantes  indagavam: “Não há monitores que 

expliquem o museu? É tão complicado ler o guia impresso!”, e se pergunta: “está sendo 

cumprido o espírito do decreto? É assim que se realça ‘a importância do folclore na 

formação cultural do país?’”. 

 

O Museu do Índio/FUNAI, criado em 1953 no Serviço de Proteção aos Índios – 

SPI, agência do Governo encarregada de dar assistência aos índios no Brasil, mesmo 

período dos outros museus de folclore já citados, também passou, em 1978, por uma 

difícil transferência de seu acervo e de seus serviços do edifício ocupado inicialmente 

no Maracanã para o reduzido sobrado na Rua das Palmeiras, no bairro de Botafogo, no 

Rio de Janeiro. É também um dos museus afins, voltados às culturas populares e 

tradicionais, que resiste e se transforma, conforme consta no sítio eletrônico da 

instituição:  

No início da década de 1960, o Museu foi transferido para o Conselho 
Nacional de Proteção aos Índios – CNPI, órgão responsável pelo 
assessoramento e formulação da política indigenista oficial da época. 
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Em 1967, o Governo militar resolveu reunir o SPI, o CNPI e o Museu 
em um único órgão, a Fundação Nacional do Índio-FUNAI, onde a 
instituição está inserida até hoje. Atualmente, o Museu do Índio é uma 
importante instituição de pesquisa sobre línguas e culturas indígenas. 
Tem sob sua guarda documentos relativos à maioria das sociedades 
indígenas contemporâneas, constituídos de 15.840 peças etnográficas 
e 15.121 publicações nacionais e estrangeiras, especializadas em 
etnologia e áreas afins. Seus diversos Serviços são responsáveis pelo 
tratamento técnico de 76.821 registros audiovisuais e 833.221 
documentos textuais de valor histórico e contemporâneo.66 

 

 Como chefe da Seção de Estudos do SPI, Darcy Ribeiro anunciava a criação de 

um museu dotado de instalações modernas e de inovação na técnica de museologia do 

Brasil, propondo uma instituição museológica que compreendia exposições temáticas 

associadas ao arquivo fotográfico, biblioteca especializada, sala de projeção, auditório, 

exibição de filmes e apresentações musicais. Promovia-se a coleta de objetos 

indígenas, trabalhos de pesquisa e registros fotográficos, desenvolvendo-se ali uma 

atividade museal considerada como um início do que seria o Museu do Índio. Essa ação 

pioneira de Darcy Ribeiro foi a responsável por organizar e institucionalizar esse museu. 

 

 A “causa indígena” – “razão da existência” do Museu do Índio – era “combater 

preconceitos ou estereótipos contra o índio”, lutando pela sobrevivência do Museu, 

frequentemente ameaçada pelas instabilidades político-administrativas. O Museu do 

Índio foi instalado num órgão da Funai que, desde 1990, esteve subordinado ao 

Ministério da Justiça. Esse prédio, que abrigava anteriormente o Museu do Índio, no 

Maracanã, era administrado pela Companhia Nacional de Abastecimento e o Ministério 

da Agricultura, antes de ser comprado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para 

dar lugar a um estacionamento e a um centro de compras anexo ao estádio do 

Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. No entanto, Chagas (2003, p.218) aponta 

que, até 2003, o prédio original continuava em ruínas e o Museu do Índio ocupava 

apenas um pequeno sobrado. 

 
Surpreendentemente, o Museu vem enfrentando e superando 
dificuldades, a ponto de se transformar em referência forte para 
pesquisadores e interessados nas questões indígenas, para iniciativas 
museológicas regionais e para os próprios povos indígenas no que diz 
respeito à preservação de seu patrimônio cultural de sua memória, de 
sua história e de seu território. 

 

 No entanto, diante de alterações políticas e sociais ocorridas no processo de 

redemocratização no Brasil, o Museu do Índio se definiu como uma instituição de caráter 

                                                
66 Disponível em: <http://www.museudoindio.gov.br/o-museu/apresentacao/historia> Acesso em: 
24 abr. 2016. 
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experimental e assegurou a união entre a pesquisa e os serviços à sociedade. Após um 

período de encantamento com a renovação da museologia, a instituição encontrava-se 

num novo momento: coleções deterioradas, prédio abandonado e fechado para 

reformas, equipe desmotivada e serviços ao público interrompidos (o que também 

ocorre com as outras instituições estudadas). Mas, a partir de um novo e bem-sucedido 

processo de revitalização, surpreendentemente, “[...] reassumiria a sua posição de 

prestígio nacional e de diálogo internacional” (CHAGAS, 2003, p.230). Nas palavras de 

José Carlos Levinho (apud CHAGAS, 2003, p.231), diretor da instituição, o Museu 

deveria “prestar serviço não só ao público visitante [...] como também, particularmente, 

aos povos indígenas [...]”. Hoje, os mais diversos representantes de comunidades 

indígenas elaboram projetos em parceria com o Museu do Índio, são articuladores entre 

suas próprias culturas e outros setores públicos, têm voz ativa e desenvolvem atividades 

técnicas de restauro, identificação de fotografias, objetos e de matérias-primas. 

 

 O Museu do Índio segue seu curso em sua sede na Rua das Palmeiras, mas, 

passados mais de dez anos dos estudos de Chagas, o antigo edifício é o alvo de matéria 

publicada em de 28 de janeiro de 2013 na revista Veja,67 de acordo com a qual a 

Defensoria Pública do Estado tinha conseguido 

 
[...] uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio impedindo a demolição 
do prédio e estipulando uma multa de 60 milhões de reais caso o 
governo descumprisse a decisão. O plano inicial do governador era 
demolir o prédio para construir uma área de estacionamento e um 
centro de compras anexo ao complexo do Maracanã. O espaço seria 
cedido à iniciativa privada, que administrará o estádio após a Copa do 
Mundo de 2014. Sérgio Cabral chegou a alegar que a Fifa havia exigido 
a demolição do espaço para garantir a mobilidade dos torcedores no 
acesso aos jogos, o que foi negado pela entidade. O prédio é ocupado 
desde 2006 por 23 famílias indígenas que desejam transformar o 
espaço em um centro cultural. O edifício foi destinado à causa indígena 
desde 1865, quando foi sede do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 
órgão que deu origem à Funai. No local também funcionaram 
escritórios do Marechal Rondon e Darcy Ribeiro, personalidades 
políticas ligadas à questão indígena. Ribeiro transformou o espaço, em 
1953, em museu, que posteriormente, em 1978, foi transferido para um 
casarão em Botafogo, na zona sul. Desde então o prédio foi 
abandonado. 

 

O mesmo veículo de imprensa anunciava em 05 de agosto de 201368 que grupos 

de pessoas voltavam a invadir o antigo Museu do Índio, no entorno do Maracanã, e 

negociavam com a Polícia Militar. O espaço anterior do museu, situado na Rua Mata 

                                                
67 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/governo-do-rio-desiste-de-demolir-
antigo-predio-do-museu-do-indio>. Acesso em: 24 abr. 2016. 
68 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/grupo-volta-a-invadir-antigo-museu-do-
indio-no-maracana>. Acesso em: 24 abr. 2016. 
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Machado, s/n, no Maracanã, ainda foi alvo de se transformar num Museu Olímpico,69 

mesmo existindo conflitos entre os índios e o governo desde 2006, em decorrência dos 

preparativos para os Jogos Olímpicos 2016. 

 

A partir dos anos 1950, cabe-nos destacar também a preocupação de Lina Bo 

Bardi (1914-1992), arquiteta italiana naturalizada brasileira em 1951, com as culturas 

populares e tradicionais, principalmente da Bahia e do nordeste brasileiro, bem como 

as exposições realizadas por ela e sua posição sobre o folclore no texto “Um balanço 

dezesseis anos depois”, publicado originalmente em Tempos de Grossura: o design no 

tempo do impasse, de 1994: 

 
O reexame da história recente do país se impõe. O balanço da 
civilização brasileira ‘popular’ é necessário, mesmo se pobre à luz da 
alta cultura. Este balanço não é o balanço do folklore, sempre 
paternalístico amparado pela cultura elevada, é o balanço ‘visto do 
outro lado’, o balanço participante. É o Aleijadinho e a cultura brasileira 
antes da Missão Francesa. É o nordestino do couro e das latas vazias, 
é o habitante das vilas, é o negro e é o índio. Uma massa que inventa, 
que traz uma contribuição indigesta, seca, dura de digerir. (BARDI, 
1994, p.11) 

 

 Em 1958, Lina Bo Bardi proferiu conferências na Escola de Belas Artes da 

Universidade da Bahia e foi convidada a ocupar a direção do Museu de Arte Moderna 

da Bahia (MAM-BA), tendo projetado o restauro do Solar do Unhão e sua adaptação 

como sede do museu. Nesse período em Salvador, Lina colaborou com a ampliação de 

um acervo de arte popular sobre o nordeste brasileiro do século XX. Mas logo que a 

ditadura militar teve início, em 1964, Lina Bo Bardi foi exonerada do cargo de diretora 

do Museu de Arte Moderna da Bahia e retornou a São Paulo. Quando ela fez uma 

tentativa de levar a exposição Nordeste para a Itália, em 1965 – composta com parte 

desse acervo de arte popular –, a mostra foi considerada subversiva e impedida de ser 

inaugurada na Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Roma por ordem da Embaixada 

Brasileira, o que levou à publicação do artigo “L´arte dei poveri fa paura ai generali”, 

escrito por Bruno Zevi (1918-2000).70 O acervo de arte popular ficou guardado desde 

1965 e foi somente nos anos 2000 que parte dele foi disponibilizado novamente ao 

público, no Centro Cultural Solar Ferrão, conforme consta no sítio eletrônico da 

instituição:  

 

                                                
69 Disponível em: <http://www.jogoslimpos.org.br/destaques/governador-rio-quer-criar-museu-
olimpico-predio-antigo-museu-indio/>. Acesso em: 24 abr. 2016. 
70 “A arte dos pobres apavora os generais” foi publicado na Revista da Civilização Brasileira, n.2, 
maio 1965. Traduzido do “L´arte dei poveri fa paura ai generali”, L´Expresso, Roma, v.xi, n.11, 
14 mar. 1965, p.18 [artigo publicado quando o governo brasileiro impediu a realização da 
Exposição Nordeste na Galleria d'Arte Moderna em Roma (BARDI, 1994, pp.46-9)]. 
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O Solar Ferrão é um espaço de arte, cultura e memória, instalado em 
um dos mais importantes monumentos da poligonal do Centro Histórico 
de Salvador. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) em 1938, o casarão construído entre o fim do século 
XVII e início do XVIII possui seis pavimentos e abriga a Galeria Solar 
Ferrão, o Museu Abelardo Rodrigues e quatro coleções: a de Arte 
Africana Claudio Masella, a de Arte Popular, as ‘Plásticas Sonoras’ de 
Walter Smetak e Coleção de Instrumentos Musicais Tradicionais Emília 
Biancardi. A Coleção de Arte Popular reúne peças representativas da 
Cultura Popular do Nordeste, coletadas entre as décadas de 50 e 60 
do século XX, cujo núcleo inicial teve origem na coleção adquirida pelo 
cenógrafo e diretor de teatro Martim Gonçalves. O acervo reunido por 
Gonçalves e, posteriormente, ampliado pela arquiteta italiana Lina Bo 
Bardi é composto por peças utilitárias e figurativas, dentre elas 
carrancas, ex-votos, imaginária, esculturas em cerâmica, fifós, 
panelas, potes de barro, brinquedos, utensílios domésticos e objetos 
criados a partir de materiais recicláveis, que mostram uma sintonia 
entre a arte e a vida cotidiana.71 
 

 Teríamos neste caso a mesma situação que a do acervo Rossini Tavares de 

Lima, do Museu de Folclore Edison Carneiro e do Museu do Índio? Se fosse um acervo 

composto de objetos da chamada cultura erudita, de arte moderna ou contemporânea, 

teria sofrido ameaças, teriam suas exposições sido proibidas, ou interditadas, pelo 

poder público? Podemos considerar que também ocorreu descaso do poder público 

quanto ao trânsito e guarda da Coleção de Arte Popular, na Bahia, que levou mais de 

três décadas para retomar seu uso social? 

 

Na década de 1970, o Estado elaborou um primeiro Plano Nacional de Cultura, 

organizou a primeira Conferência Nacional de Cultura e criou várias instituições, como 

a Fundação Nacional das Artes e o Centro Nacional de Referência Cultural. Entre 1975 

e o final da ditadura (início de 1985), a atuação dinâmica e criativa do artista plástico e 

designer pernambucano Aloísio Magalhães (1927-1982) – referência de Adélia Borges 

em suas exposições e concepção do Pavilhão – na área de cultura do governo federal 

contribuiu para a renovação das instituições e para a continuidade do desenvolvimento 

de políticas públicas para a cultura. Foi nesse período, sob a gestão do ministro Ney 

Braga, durante o governo Geisel (1974-1978), que Lia Calabre identifica como tendo 

ocorrido o efetivo fortalecimento da área da cultura por meio da criação dos órgãos 

estatais. Sérgio Miceli72 (1984, p.75) aponta que o ministro Ney Braga teria conseguido: 

 
[...] inserir o domínio da cultura entre as metas da política de 
desenvolvimento social do governo Geisel. Foi a única vez na história 
republicana que o governo formalizou um conjunto de diretrizes para 

                                                
71 Disponível em: <https://dimusbahia.wordpress.com/solar-ferrao/>. Acesso em: 03 mar. 2016. 
72 Sérgio Miceli, graduado em Ciências Políticas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (1967), mestre em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1971), 
doutor em Sociologia – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1978) e doutor em 
Sociologia pela Universidade de São Paulo (1978).  
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orientar suas atividades na área da cultura, prevendo ainda 
modalidade de colaboração entre os órgãos federais e de outros 
ministérios, como por exemplo, o Arquivo Nacional do Ministério da 
Justiça e o Departamento Cultural do Ministério das Relações 
Exteriores, com secretarias estaduais e municipais de cultura, 
universidades, fundações culturais e instituições privadas. 

 

Em “O papel dos museus de arte popular”, texto de seu Pequeno Dicionário da 

Arte do Povo, Século XX, de 2005, Lélia Coelho Frota pontua (p.22) que estava “aliada 

aos propósitos de retirar do anonimato e de conferir identidade aos artistas do povo”. 

Nesse trecho do livro (p.23), ela nos relembra a criação da nova sede do Museu de 

Folclore Edison Carneiro, em 1984, criando também o Instituto Nacional do Folclore e a 

Sala do Artista Popular; e cita uma série de museus a serem mais bem pesquisados 

como “[...] o do Homem do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco, PE; o Museu da 

Casa do Pontal, com o acervo de Jacques Van de Beuque, RJ; o Museu Afro-Brasil, na 

cidade de São Paulo, que tem como acervo a coleção do Emanoel Araujo; o Museu 

Theo Brandão, em Maceió, AL”. 

 
Busca-se, ao mesmo tempo, tornar cada vez mais visíveis os nexos 
transculturais entre as criações populares e a produção das camadas 
altas. Fundamental é atentar para não incorrer no etnocentrismo de 
indicar uma precedência destas do encontro de soluções inventivas ou 
mesmo de induzir o receptor a pensar que possa assemelhar-se 
“surpreendentemente” às criações da elite, como se fossem achados 
fortuitos de mentes simplórias, como assinala Sally Field (2000). Field 
oferece, entre outros exemplos, a exposição Primitivism in the 20th 
century, realizada no MOMA, em 1984. Coloca lado a lado uma 
escultura africana e um Picasso [...] chamando a nossa atenção para 
a tendência dos museus de arte não desejarem nada contextualizado, 
para que as obras falem só pela forma, [...]. (FROTA, 2005, pp.23-4) 

 

 O que importava para Lélia Coelho Frota no período de elaboração de seu 

dicionário era estabelecer um primeiro painel da criação popular no século XX e sua 

valorização como projeto individual e coletivo, "[...] pelo poder imaginante, que se 

contrapõem e que resistem “ao Nada da miséria, e que podem, como a Poesia, ser um 

marco no caminho da libertação” (FROTA, 2005, p.34), Lélia lembrando Lina Bo Bardi, 

no final. 

 

Diante da contribuição de diversos intelectuais e pesquisadores, que em muitos 

momentos ocuparam a função de gestores no contexto de políticas públicas para a 

cultura no Brasil, é que foi constituído o acervo Rossini Tavares de Lima, e que se têm 

ao final dos anos 1990 a transferência do acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares 

de Lima para a inadequada Casa Sertanista. A mudança trouxe dificuldades para a 

manutenção das atividades do museu e preservação de seu acervo, realidade essa que 

se agravou até culminar na ação cautelar com pedido de liminar em face da 
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municipalidade de São Paulo pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a partir 

da denúncia da imprensa. Fica aqui a nossa dúvida: um museu continuará 

desaparecendo em São Paulo? 

 

Trechos do testemunho de Maria Lucia Montes confirmam um pouco do exposto 

acima, quando identificamos que:  

 
Historicamente [...] Até 1964 [...] Que tinha apoio no Congresso e tinha 
apoio numa infinidade de centros regionais de pesquisa folclórica - 
nenhum deles especializado academicamente, mas era, na verdade, a 
coisa mais próxima que você tem do que era uma antropologia sem a 
formalização da divisão acadêmica do trabalho. Então, é depois de 
1964 – inclusive a ascensão e a influência da Escola Paulista de 
Sociologia – que se começa um rigor científico da academia, etc. etc., 
por um lado. E por outro, com o desmantelamento político do que era 
o movimento em defesa do folclore [...] começa, assim, a 
desvalorização do folclore, tá? Então, para além da palavra, você tem 
que pensar um pouco esse processo histórico que sustenta o que foi 
feito de pesquisa empírica, né? Ainda que não seja a melhor do mundo 
– aquela que eu consideraria com o meu olhar hoje, formado com uma 
visão da antropologia – a produção de documentação foi 
absolutamente fundamental. E o que era o acervo? Era a explicitação 
disso, né? O que a gente tinha lá era nitidamente a materialização 
dessa concepção do folclore, que é uma concepção etnográfica, tá? E 
que, então, você tinha tudo de cultura material - você não fazia grande 
diferença entre arte e artesanato, obviamente, mas tinha o registro de 
texto.73 

 

Adotamos nesta pesquisa o conceito de culturas populares e tradicionais 

utilizado por Marcelo Manzatti, que o expõe ao ser questionado durante a realização da 

entrevista:  

 
Culturas Populares e Tradicionais são um conjunto rico e heterogêneo 
de expressões simbólicas, relações econômicas e articulações 
políticas. Este complexo é constantemente criado e recriado pelos 
indivíduos, grupos e comunidades que as praticam em sua relação 
dinâmica com a natureza e com a sociedade. São ainda portadoras de 
referências estéticas e afetivas importantes para a construção de 
identidades locais, regionais, nacionais ou internacionais e, por isso, 
tendem a ser transmitidas de geração a geração, estruturando-se 
sobre raízes ancestrais numa temporalidade de média e longa duração 
histórica.74 

 

Manzatti (2014) nos coloca ainda que as Culturas Populares e Tradicionais têm 

origem ou predominam em grupos rurais, em desenvolvimento ou das periferias 

urbanas, isto é, em grupos ou comunidades desprivilegiadas que:  

 

                                                
73 Entrevista cedida à autora em 13 de julho de 2014. 
74 Entrevista cedida à autora em 11 de julho de 2014. 
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[...] tendem a ser invisíveis, incompreendidas e discriminadas pelas 
elites e, por isso, obtêm pouco reconhecimento das instâncias culturais 
hegemônicas como o Estado, as escolas e universidades, os espaços 
consagrados de fruição das artes e os meios de comunicação de 
massa, que as associa erroneamente ao atraso, à incompletude ou 
apenas à carência material.  
[...] As culturas populares e tradicionais, associadas comumente ao 
passado e a formas de expressão superadas pela modernidade, muito 
em função da hegemonia do pensamento folclorista existente ainda 
hoje, encontram-se em pleno vigor na contemporaneidade. O fato de 
alimentarem ligações com referências ancestrais e prezarem a 
continuidade na média e longa duração histórica, possuem dinâmicas 
de transformação muito intensas. Muitas vezes, essas transformações 
fogem ao controle dos mestres e das comunidades que as praticam, 
por serem, em grande medida, guardadas por setores da população 
muito discriminados e deslegitimados pelas instituições culturais. 
A lógica do espetáculo e do mercado têm imposto duras provas às 
culturas populares e tradicionais, assim como as transformações 
ocorridas na base de filiação religiosa do brasileiro. No entanto, a 
melhoria geral das condições de vida da população nos últimos 20 
anos tem impactado beneficamente as comunidades tradicionais, que 
encontram mais recursos materiais para manter as tradições e, 
também, em função de um maior interesse dos gestores públicos, que 
passaram a construir políticas públicas para o fortalecimento delas 
como patrimônio e como referência para a cultura nacional. Popular e 
erudito, tradicional e contemporâneo convivem numa dialética tensa, 
porém, perfeitamente compreensível à luz da atualidade.75 

 
Contudo, em outras matérias publicadas na imprensa local e mesmo durante o 

II SInPem,76 em 2015, o então secretário municipal da Cultura, Nabil Bonduki, informou 

que daria continuidade à implementação da instituição Pavilhão das Culturas 

Brasileiras. No Caderno de Consulta Pública do Plano Municipal de Cultura de São 

Paulo,77 o secretário também informava que o acervo “[…] das culturas tradicionais e 

contemporâneas do povo brasileiro, cuja principal coleção é proveniente do Museu de 

Folclore Rossini Tavares de Lima […] [o edifício] encontra-se em obras e o acervo em 

processo de organização documental” (SMC, IMESP, 2016). 

 

 A ausência de políticas culturais e de um processo democrático impedem o 

diálogo entre a esfera pública e a sociedade civil, resultando em irresponsabilidade com 

bens de interesse público. Constata-se como fundamental nas ações democráticas a 

importância da continuidade administrativa na implementação de políticas públicas 

culturais no Brasil, orientando o papel do gestor cultural. O acesso à coleção Rossini, 

abrigada no Pavilhão das Culturas Brasileiras, permaneceu fechado no primeiro 

                                                
75 Carta publicada online em 2014. No artigo 2º do texto, Marcelo Manzatti apresenta o mesmo 
conceito. Ver bibliografia. 
76 II Simpósio Internacional de Pesquisa em Museologia, realizado pelo Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo, entre os dias 5 e 8 de 
outubro de 2015, na Casa da Cultura Japonesa, na Cidade Universitária, em São Paulo. 
77 O Caderno de Consulta Pública do Plano Municipal de Cultura de São Paulo foi publicado pela 
Imprensa Oficial do Estado S/A, IMESP, em 2016. 
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semestre de 2017. A infeliz tradição na condução das políticas culturais no Brasil, 

elucidada por Antonio Canelas Rubim (Professor titular da Universidade Federal da 

Bahia e Ex-Secretário de Cultura do Estado da Bahia),78 fez-se presente na gestão do 

patrimônio cultural como sinônimo de ausência no descontínuo processo de 

consolidação da instituição. Assim, pode-se afirmar que ocorreu descaso do poder 

público quanto ao trânsito e guarda do acervo. 

 

 Dando continuidade às ações políticas no âmbito da cultura municipal, foi 

realizada uma consulta pública sobre o Plano Municipal de Cultura (PMC) no início de 

2016. O PMC é um instrumento de planejamento que deveria orientar as políticas 

culturais da cidade pelos próximos dez anos, o que nos daria a esperança de um 

caminho mais ativo e contínuo. Trata-se da análise de dados das Conferências 

Municipais de Cultura realizadas em 2004, 2009 e 2013 e do fato da Prefeitura de São 

Paulo ter firmado o Acordo de Cooperação Federativa para adesão ao Sistema Nacional 

de Cultura/MinC,79 em 26 de julho de 2013. Nas palavras do então secretário da Cultura, 

Nabil Bonduki: 

 
[…] O que apresentamos é resultado de um grande esforço que vem 
sendo realizado pela Secretaria Municipal de Cultura há cerca de um 
ano. […] Em 2016, a cidade de São Paulo vive assim uma etapa muito 
importante de sua história no campo da cultura – a institucionalização 
do Plano Municipal de Cultura. O plano deve estabelecer caminhos 
claros para a política cultural do município, implementando, na área de 
sua competência, os objetivos e as diretrizes previstas no Plano Diretor 
de São Paulo, aprovado em 2014, e no Plano Nacional de Cultura. […] 
Quando Mário de Andrade criou o Departamento Municipal de Cultura 
em 1935, disse em carta a Câmara Cascudo: ‘Ah, você nem imagina o 
que está sendo minha vida, uma ferocidade deslumbrante, um delírio, 
um turbilhão sublime, um trabalho incessante, dia e noite, noite e dia, 
me esqueci já da minha língua literária, a humanidade me fez até voltar 
para uma língua menos pessoal, já me esqueci completamente de 
mim. Não sou, sou um departamento da Prefeitura Municipal de São 
Paulo. Me apaixonei completamente’. Que essa vontade original 
criadora sirva, oitenta anos depois, de inspiração para esse novo 
marco da cultura na cidade, o Plano Municipal de Cultura. Nabil 
Bonduki. Secretário Municipal de Cultura”.80 
 

 Foi somente na década de 1980, com o processo de redemocratização do país, 

que se passou a considerar a cultura como um direito social, inscrito na Constituição 

Brasileira de 1988. No município de São Paulo, a cultura como direito entrou em análise 

                                                
78 Disponível em: <http://www.edufba.ufba.br/2010/06/antonio-albino-canelas-rubim/> Acesso 
em: 27. Jun. 2017. 
79 O Sistema Nacional de Cultura é um mecanismo institucional de integração entre os níveis 
federal, estadual e municipal para o planejamento, articulação, execução e avaliação das 
políticas públicas de cultura, de forma contínua e participativa. 
80 O Caderno de Consulta Pública do Plano Municipal de Cultura de São Paulo foi publicado pela 
Imprensa Oficial do Estado S/A, IMESP, em 2016. 
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com o conceito de política cultural centrada na ideia de cidadania cultural, proposta pela 

ex-secretária de cultura Marilena Chauí (1989-1992).  

 

Em sentido amplo, acreditava-se que a implementação de políticas públicas para 

a cultura no Brasil se tornaria uma garantia de democratização do acesso ao legado das 

culturas tradicionais e populares, bem como de ampliação ao direito de participação 

ativa do cidadão na construção da memória da diversidade cultural brasileira, para a 

qual esta pesquisa pretendia contribuir. Mas percebe-se, ao longo da história, que o 

reconhecimento e o acesso à cultura – e nesse caso, mais especificamente, às culturas 

tradicionais e populares – não são tarefas simples e estão longe de serem conquistados.  

Quanto aos outros aspectos da ação cautelar de 2004, passados treze anos, a 

instituição ainda não foi implementada e também não se disponibilizou o acesso público 

ao acervo em caráter definitivo, uma vez que o edifício está em reforma. 

 

 No texto de introdução do livro Pavilhão das Culturas Brasileiras: Puras Misturas, 

as autoras Adélia Borges e Cristiana Barreto (2010, p.9) informam que, para a “[...] 

estruturação do texto, seguiram a terminologia adotada pela portaria normativa do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, referente à elaboração de Plano 

Museológico pelos museus federais”. Ela se refere à Portaria Normativa nº1, de 2006, 

publicada no Diário Oficial da União em 11 de julho, que dispõe sobre a elaboração de 

Plano Museológico dos museus do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

no sentido de “[…] propiciar o estabelecimento de maior racionalidade e eficiência do 

fazer museal”. A equipe liderada por Adélia Borges iniciou o estudo da proposta da 

instituição em 2007 e pôde, assim, acompanhar as orientações das políticas públicas 

para o campo da museologia no Brasil. Borges insere na introdução do livro que “[...] a 

memória dos conceitos e princípios que norteiam a criação de novas instituições é muito 

importante, sobretudo na esfera pública, que ainda sofre com a descontinuidade das 

ações” (2010, p.9). O texto torna a explicitar a importância de se tornar pública parte da 

proposta elaborada para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, uma vez que, até a 

presente data, a instituição ainda não foi, de fato, implementada. 

 

Adélia Borges e sua equipe tomaram como base o Art. 215 da Constituição, o 

qual estipula que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais”, apoiando-se principalmente em seu §1º, no qual lê-se que 

“o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.” É a 

partir dessa determinação que se desenvolve a “Proposta da Instituição”. 
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 O texto da proposta contempla inicialmente as razões pelas quais optou-se pelas 

manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 

grupos participantes do processo civilizatório nacional, referenciando precursores como 

Mario de Andrade, Lina Bo Bardi, Aloísio Magalhães e Darcy Ribeiro como exemplos, e 

fazendo em seguida uma contextualização histórica da área de conhecimento abordada. 

Ela segue com um capítulo sobre os acervos, como o Rossini Tavares de Lima e a 

Coleção Missões Folclóricas, e um descritivo sobre a abrangência das futuras coleções, 

contendo um programa de expansão visando uma política de ampliação do acervo 

pautado na aquisição de novas obras, mapeamento de acervos municipais e possíveis 

comodatos e empréstimos a longo prazo. O texto dedica ainda uma de suas partes à 

realização de exposições temporárias com as obras do acervo – de longa, média e curta 

duração, e itinerantes –, cuja linha mestra seria a diversidade cultural brasileira. A 

proposta também previa a criação de um centro de pesquisa e de referência para a 

contextualização do acervo, para a preservação e ampliação de sua 

biblioteca/midiateca, para a documentação das atividades museológicas e, 

fundamentalmente, para a construção de memórias coletivas. As ações culturais 

previstas no projeto incluíam apresentações de música, dança, teatro, folguedos, entre 

outras, a realização de oficinas, ações relacionadas ao artesanato, à culinária, a 

projeções de filmes e vídeo e eventos em geral, bem como a interação do museu com 

seu entorno, no caso, o Parque Ibirapuera. 

 

Na proposta, os programas de ações educativas são definidos de forma a “[...] 

(re)criar memórias, em lugar de apenas preservar e exibir uma memória congelada do 

passado erigida em patrimônio, reinterpretando e ressignificando o passado com um 

novo olhar sobre o presente, pautado pelas ideias de inclusão, respeito e autoestima” 

(BORGES; BARRETO, 2010, p.98). Em seu projeto pedagógico, previa-se também 

atender diferentes públicos: o escolar, composto por alunos e professores, as 

organizações comunitárias, o público espontâneo e do parque, pessoas com 

necessidades especiais e o público interno. O projeto ainda previa um plano de 

comunicação, de gestão e de serviços. 

 

 Manuelina Maria Duarte Cândido, em pesquisa de 2013 (p.13) sobre a gestão 

de museus, aponta a real importância do diagnóstico e do planejamento museológico 

como um grande desafio na contemporaneidade: 

 
Defende-se o diagnóstico como importante ferramenta de gestão, 
como patamar de análise das instituições/processos que são guardiões 
e educadores da memória por excelência: os museus. Parte-se da 
ideia da memória como construção e do museu como locus privilegiado 
de institucionalização/projeção no tempo dessas memórias, motivo 
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pelo qual deve ser analisado em sua completa rede de seleções, 
descartes e reinterpretações, que fazem dele instrumento de exercício 
do poder. 
 

 O planejamento museológico esboçado para o Pavilhão das Culturas Brasileiras 

estava em consonância com as políticas públicas no campo da museologia, assim como 

com a ideia da memória como construção e do museu como local de projeção dessa 

memória. Entretanto, passados mais de dez anos sem ter sido implementado, o projeto 

já sugere nova revisão. 

 

 Em relação à preservação da coleção Rossini Tavares de Lima, podemos 

constatar que, quanto ao tratamento dos bens, esses foram identificados, higienizados 

e catalogados, mas necessita-se ainda de profunda pesquisa e continuidade dessas 

ações. Quanto à valorização dos bens patrimoniais, podemos afirmar que as exposições 

temporárias revitalizaram o acervo, como é o caso da mostra inaugural Puras Misturas, 

que visava transpor as barreiras entre o erudito e o popular, reconhecendo e reforçando 

a comunicação entre eles, cada vez mais forte na contemporaneidade. As demais 

exposições realizadas também contribuíram para interpretação/extroversão/difusão do 

acervo, porém, apenas durante um curto espaço de tempo, já que o museu teve suas 

atividades suspensas apenas três anos após sua inauguração. 

 

 O projeto do Pavilhão das Culturas Brasileiras previa salvaguardar e comunicar 

a diversidade cultural brasileira, tendo em vista a “relevância” do patrimônio material e 

imaterial das culturas populares e tradicionais de rara visibilidade social e institucional. 

Grupos rurais distantes dos polos em desenvolvimento, comunidades indígenas, afro-

brasileiras e das periferias urbanas ocupariam a função de protagonistas e 

apresentariam suas criações, entre outras invenções híbridas. 

 

 A maioria dos testemunhos sobre a coleção Rossini Tavares de Lima realça sua 

riqueza como um registro único da cultura do estado de São Paulo (além de registros 

de outros estados), fundamental e com acervo significativo, inserido no contexto do 

Movimento Folclórico Brasileiro, mas que necessita de revisão na atualidade. Os 

testemunhos apontam a falta de documentação dos itens da coleção e a falta de 

sistematização das informações, mas que, mesmo assim, permanece merecedora de 

profunda pesquisa e reorganização.               

 

 Sobre a relevância do patrimônio material e imaterial das culturas populares e 

tradicionais do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima, essa não foi contestada nos 

testemunhos. Se a coleção ainda permanecer no edifício do Pavilhão das Culturas 
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Brasileiras, acredita-se na possibilidade de se produzir conteúdo, conhecimento e 

extroversão a partir dela. 

 

Considerando-se essa hipótese, o DPH contratou em 2006 a empresa Raízes 

Cultura Brasileira LTDA – EPP, de Dalva Soares Bolognini, para executar os serviços 

de retirada do acervo da Casa Sertanista, além de identificar e higienizar os itens, 

produzindo um relatório final com uma avaliação qualitativa e um balanço quantitativo 

do acervo: 27% tinham importante valor patrimonial em condição de exposição; 61% 

estavam danificados, mas eram passíveis de restauro; 2% eram insignificantes, 

danificados e passíveis de substituição, e 10%, danificados dispensáveis (descarte). A 

partir da identificação dos itens do acervo, constatou-se a existência de 3.800 objetos, 

entre cerâmicas, indumentárias, brinquedos, xilogravuras, ex-votos, duas mil 

fotografias, 350 registros sonoros e 9.700 livros81 sob a gestão administrativa da 

Associação Brasileira de Folclore, empresa privada sem fins lucrativos, cuja atividade 

econômica relacionava-se a museus e à exploração de prédios históricos, conforme 

consta em sua qualificação e inscrição estadual.82 

 Segundo Adélia Borges,83 a coleção é “[...] muito relevante porque é a forma da 

gente reconhecer (conhecer e, portanto, reconhecer também) uma parte importante da 

nossa cultura. Eu acho que é absolutamente relevante e imprescindível”. Dalva 

Bolognini84 concorda que a coleção tem toda “[...] relevância. [...] Acho que São Paulo é 

uma cidade que precisa se olhar, não é? É uma cidade que não parou de se inovar, mas 

o novo fica sempre no lugar do mais velho”. Já Cristiana Barreto, além de achar “[...] 

super-relevante [...]”, esclarece que: 

 
[...] primeiro, porque o Acervo Rossini Tavares de Lima [...] não tem em 
outro lugar. E, que está muito ligado a memória dos paulistas, em geral 
[...]. Eu até tinha proposto, no programa, exposições ou [...] ações 
muito pontuais [...] objetos que todo mundo olha e fala ‘olha, a minha 
avó tinha assim’. E aí vai despertando memória, de fazer uma coisa de 
registro da memória das pessoas, é [...] E isso eu acho fundamental. 
As pessoas vão para o museu para se identificar, para relembrar, para 
se auto... Autorreconhecer.85 

 

 Maria Lúcia Montes foi enfática quanto a ser “[...] absolutamente fundamental 

como documentação e que tem uma data, uma história e um lugar crucial na pesquisa 

                                                
81 Resultado obtido durante dos serviços de retirada, identificação e higienização do acervo da 
Casa Sertanista realizados pela empresa Raízes Cultura Brasileira LTDA – EPP, em 2006.  
82 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o número de inscrição 40.332.208/0001-05. 
83 Entrevista cedida à autora no dia 13 de junho de 2014. 
84 Entrevista cedida à autora no dia 18 de junho de 2014. 
85 Entrevista cedida à autora no dia 20 de junho de 2014. 
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sobre cultura popular”.86 Assim, concordamos quanto à relevância e o papel essencial 

da coleção Rossini Tavares de Lima na compreensão das culturas tradicionais e 

populares, principalmente as do estado de São Paulo. 

 

 Em relação aos testemunhos sobre o uso social da coleção, Adélia Borges 

comenta que “[...] a mídia de cultura no Brasil é ainda uma mídia muito colonizada”. 

Dalva Bolognini, por conhecer mais profundamente o acervo, revela: 

 
[...] que estas coisas só vão ficar esclarecidas o dia que a 
municipalidade resolver investir na verdadeira documentação desse 
acervo. Esse acervo está catalogado. Catalogação não é 
documentação, ainda. Catalogação é [...]. É o registro. É um registro, 
é um registro daquilo que o objeto consegue falar imediatamente. O 
objeto te transmite aquelas informações. Mas há muito mais 
informações. E essas informações estão num acervo documental. 
Acervo documental que tem uma coleção enorme de correspondência. 
Tem blocos, assim, de correspondência, de cópias de 
correspondências e de correspondência recebida, emitida. Só aí você 
tem uma carga de informação até impossível de avaliar. Fora todos os 
outros documentos que existem. Existem agendas com anotações 
feitas de propósito para um dia serem recuperadas. Mas se investe 
dinheiro em novas aquisições e não se investe dinheiro na 
documentação desse acervo. A biblioteca, [...] a coleção bibliográfica 
é preciosíssima. Até hoje não se investiu nada na conservação dela e 
na colocação dela para o público, para abrir para o público.87 

 

Cristiana Barreto acrescenta que: 

 
[...] a crítica é [...] não é tanto o que se fez com o acervo, mas o que 
está se fazendo com a instituição. É [...] o projeto da instituição incluía 
o conceito de referência e pesquisa. [...] O museu não é só ficar 
guardando objeto. Tem esse lado da salvaguarda, da proteção [...] de 
uma maneira competente, profissional; mas a gente guarda porque a 
gente quer que as pessoas conheçam isso, então tem que extroverter 
o acervo também. Então, a minha maior crítica é que não está sendo 
feito pesquisa e não está se extrovertendo esse acervo.88 

 

Já o testemunho de Vera Cardim consolida o fato de que o Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, tal como foi projetado, não chegou a ser constituído:  

 
[...] As exposições e as atividades e eventos, apesar de significativos, 
pouco puderam proporcionar um uso social consistente do acervo. 
Sem um processo paralelo específico de organização documental e de 
construção de mecanismos de pesquisa e recuperação de informação, 
o uso do acervo ficou restrito aos eventos de extroversão selecionados 
e pontuais. Neste sentido, apesar da transferência da coleção Rossini 
Tavares de Lima, da compra de novos conjuntos e da realização de 
mostras ou eventos artísticos, essas ações não garantiram o uso social 

                                                
86 Entrevista cedida à autora no dia 13 de junho de 2014. 
87 Entrevista cedida à autora no dia 18 de junho de 2014. 
88 Entrevista cedida à autora no dia 20 de junho de 2014. 
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contínuo do acervo, pois não constituíram um processo de 
consolidação da instituição.89 
 

 No projeto do Pavilhão das Culturas Brasileiras, o uso social se daria por meio 

de exposições temporárias do acervo de longa, média e curta duração voltadas à 

diversidade cultural brasileira, à criação de um centro de pesquisa e de referência para 

a contextualização dos acervos, para a preservação e ampliação de 

biblioteca/midiateca, para a documentação das atividades museológicas e, 

fundamentalmente, para a construção de memórias coletivas. As ações culturais 

incluíam apresentações de música, dança, teatro, folguedos, entre outras, realização de 

oficinas, ações relacionadas ao artesanato, à culinária, a projeções de filmes e vídeo e 

eventos em geral, bem como à interação do museu com seu entorno – no caso, o 

Parque Ibirapuera. O atendimento ao público estaria organizado nas seguintes 

categorias: público escolar, composto por alunos e professores, organizações 

comunitárias, público espontâneo e do parque, pessoas com necessidades especiais e 

interno. O projeto ainda previa um plano de comunicação, de gestão e de serviços.  

 

Inaugurado em 2010, o museu teve suas atividades suspensas em agosto de 

2013, sem previsão de reabertura. As obras de manutenção e de restauro do edifício 

foram suspensas. O destino da instituição museológica voltada às culturas populares, 

como proposto, continua incerto. Contudo, nas matérias publicadas na imprensa local e 

mesmo durante o II SInPem de 2015,90 o então secretário municipal da Cultura Nabil 

Bonduki informou que daria continuidade à implementação da instituição Pavilhão das 

Culturas Brasileiras. Mas cabe relembrar que desde a ação cautelar em 2004 a gestão 

na Secretaria de Cultura Municipal, diante do cenário de políticas públicas instáveis, 

empossou cinco gestores em treze anos, sendo que apenas Carlos Augusto Calil teve 

mais de quatro anos de gestão. Calil ficou à frente da Secretaria da Cultura entre 2005 

e 2013, quando foi substituído por Juca Ferreira, que permaneceu na função apenas 

até 2014, durante a gestão do prefeito Fernando Haddad. Nabil Bonduki inicia sua 

gestão em 2015, permanecendo na função até abril de 2016 quando “passa o bastão” 

a Maria do Rosário Ramalho. Atualmente, a SMC é dirigida desde janeiro de 2017 por 

André Sturm, indicado pelo atual prefeito João Dória. Se calculássemos pela média, 

cada um teria contribuído cerca de dois anos e meio, o que se entende como ineficiente 

para gestões de equipamentos culturais alinhadas a políticas públicas estáveis, 

contínuas e democráticas – que chegaram a existir no país entre os anos de 2003 e 

                                                
89 Entrevista cedida à autora no dia 25 de junho de 2014.	
90 II Simpósio Internacional de Pesquisa em Museologia, realizado pelo Programa de Pós-
Graduação Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo, entre os dias 5 e 8 de 
outubro de 2015, na Casa da Cultura Japonesa, localizada na Cidade Universitária, em São 
Paulo. 
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2013 –, e ainda mais quando são considerados os acontecimentos mais recentes de 

instabilidade do próprio Ministério da Cultura no governo Michel Temer. 

 

No que diz respeito às ações de “conservar, restaurar, catalogar e divulgar”, 

especificamente sobre o acervo do antigo Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima 

(juntamente com as ações de “localizar, recolher, identificar, catalogar e divulgar 

manifestações culturais espontâneas”), constatou-se que a coleção teve, entre 2010 e 

2013, certa estabilidade, mas que, após esse período, voltou a tornar-se instável. 

Apesar de seu uso social ter se mantido regular por um período de três anos, sua 

visitação e pesquisa foram suspensas em agosto de 2013, permanecendo fechada à 

visitação até o presente momento, apesar de sua relevância para a sociedade.  

 

A identificação e manutenção da coleção possibilitou diferentes ressignificações, 

as quais, em paralelo com as novas aquisições recebidas durantes as exposições 

temporárias realizadas, permitiu a sua apropriação patrimonial pelos diversos 

segmentos da sociedade, possibilidade essa interrompida devido à suspensão das 

atividades da instituição. Com nova mudança na gestão dos equipamentos culturais e 

municipais que ocorreram nas últimas eleições, projetos em andamento ficam em 

suspenso até o novo gestor definir sua própria política, uma vez que as públicas 

permanecem ausentes e instáveis. Um retrocesso, que mais uma vez, traz prejuízos à 

coleção Rossini.  

 

Acredita-se que as múltiplas ressignificações possíveis para a coleção criada 

pelo Prof. Rossini Tavares de Lima, a partir das exposições, possam contribuir com a 

formação de indivíduos, potencializando os conteúdos, permitindo a observação e 

reflexão dos conceitos apresentados, possibilitando aos expectadores a capacidade de 

desenvolver um pensamento crítico sobre a realidade e de compreenderem a 

informação através de diálogos e trocas na contemporaneidade. Espera-se que uma 

renovação do acesso a esse conhecimento possibilite a todos o direito de exercer a 

cidadania de forma ativa e participativa. 

 

No texto “Os conceitos de folclore e cultura popular”, publicado no livro Pavilhão 

das Culturas Brasileiras: Puras Misturas, Maria Lúcia Montes também aponta que as 

coleções deveriam necessariamente ser requalificadas para que seu uso social fosse 

revitalizado. No entanto, na gestão anterior, a administração desse equipamento cultural 

desconsiderou as novas aquisições e suas ressignificações, criando um impasse e 

interrompendo a continuidade da proposta.  
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Espera-se que os conceitos norteadores das novas perspectivas de 

musealização no futuro incorporem a experimentação e a crítica. Contudo, até o 

presente momento, podemos afirmar que o novo uso social que o museu reivindicava – 

o encontro das culturas dos povos indígenas, das expressões culturais tradicionais, das 

culturas das populações afro-brasileiras e das periferias urbanas, e a participação do 

público como protagonista de suas realidades e de suas perspectivas de intervenção 

criadora – está voltado mais ao campo do ideal do que do real. 

 

 No início dos anos 2000, vivemos um processo de implementação de “políticas 

culturais nacionais ativas, democráticas e potencialmente estáveis” (RUBIM, 2011, 

p.86). Contávamos com o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, a 

Política Nacional de Museus e o Instituto Brasileiro de Museus, exemplos no âmbito 

federal ligados ao Ministério da Cultura, que esperávamos que mantivessem suas 

atividades “em definitivo”, como um norte nas políticas públicas para a cultura, assim 

como se deveriam desenvolver em conjunto as políticas culturais nos estados e 

municípios. Acreditava-se que o Pavilhão das Culturas Brasileiras pudesse, em um 

futuro próximo, fazer jus à sua proposta de se constituir em um espaço de diálogo entre 

culturas, capaz de garantir os direitos de cidadania, possibilitando que criadores e 

produtores de expressões culturais tradicionais e populares sejam protagonistas. Que 

pudesse se reinventar com o novo projeto museológico, o qual, até o presente, não foi 

implementado. Transcorridos quase dez anos do início de sua concepção, poderá ainda 

ser revisitado, uma vez que não houve a possibilidade de se colocar em prática e de se 

promover adaptações e melhorias durante seu processo de implementação. 

 

Veridiana Barbosa, no artigo intitulado Gestão de equipamentos culturais públicos: 

Pavilhão das Culturas Brasileiras, de 2015 (p.23), contribui na medida em que considera que: 

 
O Pavilhão das Culturas Brasileiras é um equipamento cultural […] 
recém-criado, que estacionou no início de sua efetivação. O projeto 
contratado para a instituição não foi efetivado, ou quase nada saiu do 
papel; seu acervo não foi totalmente restaurado e não está preservado, 
a reforma predial não foi adiante, e suas atividades foram suspensas 
para uma nova fase da reforma que caminha devagar. No âmbito do 
gerenciamento institucional: a existência de um estatuto, regimento, 
recursos humanos, materiais e financeiros é imprescindível para 
implantação e funcionamento de uma instituição. Ressalta se que a 
preservação e a difusão do patrimônio artístico – ações efetivadas por 
esses equipamentos culturais – dependem diretamente da 
organização administrativo-financeira. No caso do Pavilhão, isto está 
vinculado às políticas públicas adotadas pela SMC e a estrutura por 
ela oferecida. Por consequência, a primeira consideração a ser feita é 
com relação à complexidade administrativa na qual o equipamento 
está inserido. O Pavilhão é um equipamento do DPH, mas quem 
responde administrativamente pela instituição é o MCSP, que, por sua 
vez, tem muitos equipamentos espalhados pela cidade. […] Portanto, 
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a estrutura de recursos humanos pensada no projeto de Adélia Borges 
não prosperou, e as mudanças propostas por Luz enfraqueceram 
ainda mais a possível autonomia do equipamento. Este fato, aliado à 
burocracia existente no país, extingue todas as possibilidades de 
prosperação do projeto. 

 

Recentemente, entre o final de 2016 e início de 2017, pudemos observar parte 

da coleção Rossini, quando o Museu de Arte de São Paulo inaugurou a nova montagem 

da exposição A mão do Povo Brasileiro, que foi a primeira de caráter temporário que a 

arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) organizou em colaboração com Pietro Maria Bardi 

(1900-1999), Glauber Rocha (1939-1982) e Martim Gonçalves (1919-1973), com cerca 

de 1.000 objetos, para a inauguração do Masp na Avenida Paulista, em 1969. De acordo 

com o texto da introdução do catálogo publicado sobre a nova montagem, tem-se “[...] 

como ponto de partida a reencenação de uma de suas exposições mais icônicas. [...] 

em torno de produções frequentemente marginalizadas pelo museu e pela história da 

arte [...]”. 

 

 A imagem da nova exposição, A mão do Povo Brasileiro 1969/2016, reproduzida 

na capa do catálogo em contraponto com a imagem da exposição de 1969, mostra que 

a atual não foi reconstruída exatamente como era a primeira, não sendo essa a intenção 

dos organizadores. Foram feitas adaptações na relação de obras expostas, mas 

seguindo as diretrizes gerais e conceituais de Lina Bo Bardi e de forma muito 

semelhante ao projeto de expografia da época, somente adaptado às condições 

museológicas atuais. As obras/peças/conjuntos foram creditadas ao Museu da Cidade 

de São Paulo (Coleção Pavilhão das Culturas Brasileiras), sendo que a maior parte das 

obras do Pavilhão das Culturas Brasileiras pertenceu ao Museu de Folclore Rossini 

Tavares de Lima.  
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Figura 17 – Capa do catálogo da exposição A mão do povo brasileiro realizada no MASP 

de 02/09/2016 a 22/01/2017. 

 

O catálogo apresenta reproduções fotográficas de obras ou conjunto de obras 

tais como ferramentas e utensílios que compuseram a mostra. Encontram-se 72 

obras/peças/conjuntos da Coleção Pavilhão das Culturas Brasileiras, de um total de 385 

obras/peças/conjuntos reproduzidos no catálogo, o que representa 18,70% de imagens 

da coleção reproduzidas.91 O catálogo foi pensado como um registro da primeira 

exposição, além de apresentar textos dos curadores e colaboradores da nova 

                                                
91 Foram levantados apenas as quantidades de reproduções de obras e/ou conjuntos de peças. 
De acordo com dados do catálogo, foram expostos 975 trabalhos na nova montagem da 
exposição, sendo que o Museu da Cidade de São Paulo cedeu parte significativa de seus 
acervos. 
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montagem. Assim, resgata e reproduz fotografias de época, de outras exposições 

organizadas por Lina Bo Bardi, bem como matérias polêmicas de jornais como a de 

Bruno Zevi, cuja manchete anunciava: La mostra del “Nordeste do Brasil” – L’Arte dei 

poveri fa paura al generali [A mostra do “Nordeste do Brasil – A arte do povo apavora 

os generais].92 

 
La tesi di Lina Bo trova conferma a Roma. Generali e loro ambasciatori 
vietano sia la mostra di arte popolare che quella di Brasilia. Sono 
argumenti troppo pericolosi, sovversivi, perché, in forme opposte, 
riguardano l'interno affamato del continente, la realt'à, della miseria o 
della cultura, generali e ambasciatori perdono la testa, sfidano il 
ridicolo, proibiscono un'esposizione. [A tese de Lina Bo é confirmada 
em Roma. Generais e seus embaixadores tanto vetam a exposição de 
arte popular quanto a de Brasília. São argumentos muito perigosos, 
subversivos, porque, de formas opostas, referem-se ao interior faminto 
do continente, à realidade do País e à sua realidade, da miséria e da 
cultura, generais e embaixadores perdem a cabeça, desafiam o ridículo 
e, por fim, proíbem insensatamente uma exposição.] 

 

Dentre as exposições organizadas por Lina, nota-se que ela utiliza os objetos de 

forma acumulativa, dispostos em prateleiras ou painéis: são tipos de ferramentas e 

utensílios, como colheres de pau, repetidos ou acumulados, diversas lamparinas feitas 

de latas, como costumamos encontrar nas feiras livres ou nos ambientes domésticos 

rurais e populares. Lina cria uma forma particular de apresentar a cultura material do 

Brasil apresentando o artefato e a arte de maneira equivalente, sem hierarquias. Ela 

chegou a organizar, entre outras, a exposição Bahia no Ibirapuera, realizada na 5a 

Bienal Internacional de São Paulo, em 1959, Nordeste, no Museu de Arte Popular, Solar 

do Unhão, na Bahia, em 1963 – levada em 1965 também para a Galleria Nazionale 

d’Arte Moderna, de Roma, e fechada pelos generais –, e A mão do Povo Brasileiro, no 

MASP em São Paulo, em 1969.  

 

Os catálogos da Mostra do Redescobrimento (2000), sobre os módulos Cultura 

Popular e Negro de Corpo e Alma, organizados por Emanoel Araujo,93 apresentam 

reproduções fotográficas de obras selecionadas de diversas instituições e coleções 

particulares, entre elas, peças do acervo do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima 

para compor o Módulo de Cultura Popular. No catálogo do módulo, publicado em 2000, 

encontram-se, de um total de 366 obras/peças/conjuntos reproduzidos, 82 

                                                
92 Matéria de Bruno Zevi foi publicada em 1965 no jornal L’Expresso, em Roma, na Itália. 
Tradução para o português feita por Lina Bo Bardi no livro Tempos de Grossura, pp.47-9. 
93 Emanoel Araújo foi diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo (1992-2002) e fundador do 
Museu Afro Brasil (2004), uma instituição pública, subordinada à Secretaria da Cultura do Estado 
de São Paulo e administrada pela Associação Museu Afro Brasil – Organização Social de 
Cultura, na qual atua como diretor e curador. Em 2005, Araújo exerceu o cargo de Secretário 
Municipal de Cultura de São Paulo. 
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obras/peças/conjuntos do acervo “Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima”, 

conforme crédito, o que representa 22,40% de imagens da edição do catálogo. Desses 

82 itens da coleção Rossini, alguns estão reproduzidos na capa do catálogo e onze são 

fotografias.  

Podemos concluir que o acervo constituído entre os anos 1940 e 1980 por 

Rossini Tavares de Lima e a equipe do museu desempenham hoje um papel relevante 

na composição de exposições temporárias e apresenta potencialidades significativas de 

revitalização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa realizada ao longo da preparação desta dissertação de mestrado 

colocou-se como um período de rico aprendizado acadêmico. O conteúdo das aulas, a 

leitura de novos autores, as discussões dos seminários e o contato com diferentes 

metodologias de pesquisa permitiram que eu avançasse em relação às reflexões que 

iniciei em 2013 no curso de pós-graduação em Gestão de Projetos Culturais e 

Organização de Eventos (CELACC, ECA-USP), concluído em 2014. 

 

No início do mestrado, interessava-me investigar as instabilidades 

administrativas e o uso social da Coleção Rossini. No entanto, decidi rever o meu projeto 

inicial ao constatar que, desde a denúncia na imprensa em 2004 sobre as condições 

precárias de conservação das peças/obras, já haviam se passado 13 anos e a situação 

continuava praticamente a mesma. O futuro da Coleção Rossini, que está desde então 

sob a guarda da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, e indisponível para a 

sociedade, continua incerto. A instabilidade administrativa da Secretaria Municipal de 

Cultura, que detém a responsabilidade sobre a coleção, pode ser medida por meio da 

alternância de mais de um secretário ao ano, no município de São Paulo, entre 2013 e 

2017. Quantos meses, anos ou até mesmo décadas serão necessários para termos a 

implementação da instituição e a possibilidade de produção de conhecimento sobre a 

Coleção Rossini ou sobre aquilo que for possível dela recuperar? Cabe aqui relembrar 

que, segundo Marilena Chauí, a cidadania cultural e o direito à cultura se materializam 

no direito ao acesso à arte, bem como no direito de produzir, criar e participar dos 

processos para a elaboração das políticas públicas para a cultura e das tomadas de 

decisão em benefício de todos e de todas. 

 

A revisão do Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima desde 1947, quando a 

coleção começou a ser formada, até 2010, ano de sua transferência para o Pavilhão 

das Culturas Brasileiras, me permitiu-me identificar os momentos-chave de mudança na 

política institucional, bem como os seus impactos na salvaguarda e no uso social da 

Coleção Rossini. Constatamos que a Exposição de Artes e Técnicas Populares, que 

deu origem ao museu, permaneceu instalada na marquise do Ibirapuera entre 1954 e 

1956 e já havia sido objeto de denúncias nos jornais na época pelos mesmos problemas 

de conservação, guarda em local inadequado, falta de recursos e instabilidades 

administrativas. Posteriormente, com a saída do museu do edifício da Oca, a situação 

da coleção só se agravou. Com a criação da Associação Brasileira de Folclore em 1960, 

a coleção, que na sua origem estava ligada à esfera pública (ações de políticas públicas 

voltadas ao Folclore, recursos vinculados à Comissão do IV Centenário, edifício público 
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administrado pela municipalidade) passou para a esfera privada, retornando à esfera 

pública apenas em 2004, por meio da ação cautelar do Ministério Público. Como o 

acervo foi constituído com recursos públicos e havia sido alocado num edifício 

administrado pela Prefeitura de São Paulo, caberia também à municipalidade zelar e se 

responsabilizar administrativamente pela proteção do patrimônio material ali 

conservado. Essas idas e vindas entre público e privado, conferem características bem 

peculiares à história da Coleção Rossini, colocando-a como testemunha e, em grande 

medida, vítima da instabilidade das políticas culturais do Estado. 

 

 Esta dissertação partiu, então, do fechamento do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras – para continuidade de suas reformas prediais – e da incerteza quanto ao 

futuro da Coleção Rossini. Iniciamos nossa pesquisa com uma revisão da história do 

Museu de Folclore Rossini Tavares de Lima e do próprio Rossini, objetivando identificar 

os momentos-chave de mudança na política institucional e seus impactos na 

salvaguarda e no uso social dessa Coleção. A contribuição crítica acerca do processo 

que levou à atual situação foi baseada na história oral e no levantamento de matérias 

publicadas na grande imprensa, visando cobrir lacunas e esclarecer pontos obscuros 

da história institucional, que de outro modo não poderiam ter sido problematizados. A 

pesquisa realizada aponta para a proeminência de Rossini Tavares de Lima nos 

debates sobre as culturas populares e tradicionais no Brasil e constata a ampla difusão 

do tema na imprensa entre as décadas de 1940 e 1960. Confirmou-se, ainda, a 

existência de disputas entre folcloristas e cientistas sociais pela constituição de um 

campo de saber específico para o estudo das culturas populares, como indicado pela 

bibliografia. Por fim, revela-se o potencial questionador desse tipo de coleção em 

relação às narrativas hegemônicas no campo do patrimônio e da constituição da 

memória da cultura brasileira. Acredita-se que a revisão da trajetória da Coleção Rossini 

pode ser entendida como um instrumento para se encontrar meios que viabilizem sua 

revitalização. 

 

Em relação à guarda do acervo Rossini, constava na própria ação civil pública 

de 2004 que o local, a Casa Sertanista, não oferecia condições para conservação do 

acervo. Outras possibilidades de edifícios poderiam ter sido consideradas, bem como 

os prazos de deslocamento poderiam ter sido respeitados. Ressalta-se que a Oca foi 

cedida à empresa BrasilConnects, responsável pela realização da Mostra do 

Redescobrimento, por meio de um acordo com a Prefeitura de São Paulo e com a 

Associação Brasileira de Folclore. Conforme testemunhos, podemos considerar que 

esse acordo entre a Prefeitura de São Paulo e a iniciativa privada contribuiu para a 

instabilidade administrativa do acervo. Por meio deste estudo de caso, comparado a 
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outras instituições constituídas no mesmo período no Brasil, constatamos a existência 

de uma certa tradição, que se materializa nas descontinuidades político-administrativas 

que geralmente atingem a área cultural e que incidem sobre as fronteiras entre as 

esferas pública e privada no país.  

 

Precisamos compreender as comunidades minoritárias não como “grupos de 

interesse” a serem “adicionados”, mas como participantes ativos no centro de uma 

história comum de conflitos. Esta dissertação intencionou demonstrar que, a manchete 

da reportagem publicada no O Estado de S. Paulo, sobre a parte que restou da Coleção 

Rossini – e que não por acaso deu título ao presente trabalho –, significa muito mais do 

que um simples alerta sobre as condições materiais de conservação de uma coleção 

específica. 
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ANEXO I – Cópia da ação cautelar com pedido de liminar do Ministério Público do 
Estado de São Paulo em face da municipalidade de São Paulo, 28 de junho de 
2004, que integra o processo n. 2004 – 0.208.101-0 – volume 001, do Sistema 
Municipal de Processos 
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ANEXO II – Matérias pesquisadas nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de São 

Paulo 
 

Folha de S. Paulo 
“Preterindo José Maurício Nunes Garcia e glorificando Respighi”. Folha da Noite, 18 de 
abril de 1941. 
“PELAS ESCOLAS – Reconhecimento de estabelecimentos de ensino artístico”. Folha 
da Manhã, 11 de junho de 1943. 
“Conferências – O significado da música moderna”. Folha da Manhã, 28 de julho de 
1948. 
“Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade”. Folha da Manhã, 21 de agosto de 
1948. 
“Museu Folclórico”. Folha da Manhã,19 de novembro de 1948. 
“Inaugurado ontem o Museu Folclórico do Centro de Pesquisas Mário de Andrade”. 
Folha da Manhã, 21 de novembro de 1948. 
“Maestro Rossini Tavares de Lima”. Folha da Manhã, 23 de outubro de 1949. 
“Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade”. Folha da Manhã, 11 de novembro 
de 1949. 
“A comissão do IV Centenário – Ao povo de São Paulo”. Folha da Manhã, 13 de julho 
de 1952. 
“Entre estranhas e originais criações de artistas anônimos”. Folha da Manhã, 19 de abril 
de 1953. 
“Coisas do passado no folclore paulista de hoje”. Folha da Manhã, 23 de janeiro de 
1954. 
“São Paulo em quatro séculos”. Folha da Manhã, 23 de janeiro de 1954. 
“Deficiente o ensino da música nos conservatórios brasileiros”. Folha da Manhã, 18 de 
julho de 1954. 
“Folcloristas de todo o mundo estarão em São Paulo este mês”. Folha da Manhã, 13 de 
agosto de 1954. 
“Exposição Interamericana de Artes e Técnicas Populares, no Parque do Ibirapuera”. 
Folha da Manhã, 08 de setembro de 1954. 
“O retrato da vida de um povo: artes e técnicas populares formam uma exposição no 
Ibirapuera”. Folha da Manhã, 26 de setembro de 1954. 
“Perdura o impasse em torno das exposições de folclore e de flores, no Parque 
Ibirapuera”. Folha da Manhã, 02 de outubro de 1954. 
“O caso das exposições provocaria crise na Comissão do IV Centenário”. Folha da 
Manhã, 10 de outubro de 1954. 
“Prossegue a Exposição de Artes e Técnicas Populares”. Folha da Manhã, 10 de 
outubro de 1954. 
“Iniciam-se amanhã as homenagens à memória de Mario de Andrade”. Folha da Manhã, 
26 de fevereiro de 1955. 
“As ‘Mercadorias’ do dia”. Folha da Manhã, 14 de março de 1955. 
“‘Noite Folclórica’ no Clube dos Artistas – Homenageado Mário de Andrade numa festa 
de arte e saudade”. Folha da Manhã, 16 de março de 1955. 
“Folcloristas paulistas pleiteiam a criação do museu permanente de folclore de São 
Paulo”. Folha da Manhã, 10 de outubro de 1955. 
“Precioso acervo de cultura popular condenado ao abandono no Ibirapuera”. Folha da 
Manhã, 06 de dezembro de 1955. 
“O Parque Ibirapuera para fins culturais”. Folha da Manhã, 31 de dezembro de 1955. 
“Curso de Folclore”. Folha da Manhã, 04 de dezembro de 1956. 
“Curso de Férias de Folclore Brasileiro”. Folha da Manhã, 04 de janeiro de 1957. 
“Cinco áreas econômicas brasileiras retratadas na ‘Exposição de Artes e Técnicas 
Populares’”. Folha da Manhã, 20 de janeiro de 1957. 
“Que sabe V. de música?”. Folha da Noite, 10 de fevereiro de 1957. 
“Curso de Folclore Brasileiro”. Folha da Noite, 26 de fevereiro de 1957. 
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“Curso de Folclore no Sindicato dos Jornalistas”. Folha da Noite, 12 de junho de 1957. 
“É necessária uma lei que vise incentivar o compositor nacional de música erudita”. 
Folha da Manhã, 19 de março de 1958. 
 “Falta de atenção das autoridades prejudica a exposição folclórica”. Folha da Manhã, 
01 de abril de 1958. 
“Rossini Tavares de Lima: ‘O namoro constitui um fenômeno folclórico’”. Folha da 
Manhã, 12 de junho de 1958. 
“Pesquisa de Folclore no Litoral Paulista”. Folha da Manhã, 27 de dezembro de 1959. 
“Associação Brasileira de Folclore”. Folha de S. Paulo, 27 de fevereiro de 1960. 
“Exposição Folclórica na Livraria Teixeira”. Folha de S. Paulo, 21 de agosto de 1960. 
“Brasília Dia a Dia: Cr$ 1 milhão para pesquisas de folclore no Centro-Oeste”. Folha de 
S. Paulo, 13 de abril de 1961. 
“Museu de arte popular”. Folha de S. Paulo, 22 de agosto de 1961. 
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 “‘O céu é o limite’: 1ª família”. Folha de S. Paulo, 25 de fevereiro de 1964. 
“Eli Camargo vai gravar LP de folclore paulista”. Folha de S. Paulo, 18 de janeiro de 
1965. 
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ANEXO V – Entrevistados 

Adélia Borges, coordenadora do projeto de elaboração do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras e curadora geral da exposição Puras Misturas, cuja entrevista foi realizada 

em 13 de junho de 2014, ao vivo, gravada, transcrita e autorizada;  

 

Adélia Borges é graduada em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes 

da Universidade de São Paulo, USP. Crítica, curadora e historiadora de design e 

artesanato, ele é autora e coautora de diversos livros, como Design + Artesanato: O 

Caminho Brasileiro (2011) e Pavilhão das Culturas Brasileiras: Puras Misturas (2010). 

Interessada na implementação de políticas públicas relacionadas à cultura e ao design 

no Brasil, entre 2003 e 2007, Adélia Borges foi diretora do Museu da Casa Brasileira, 

da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Atualmente trabalha na realização de 

exposições, palestras, aulas e na produção de textos (para imprensa, livros e 

seminários).  

 

Dalva Soares Bolognini, museóloga responsável pela higienização, catalogação e 

transferência do acervo Rossini Tavares de Lima da Casa Sertanista à Secretaria 

Municipal de Cultura, cuja entrevista foi realizada em 18 de junho de 2014, ao vivo, 

gravada, transcrita e autorizada; 

 

Dalva Soares Bolognini é graduada em Comunicação Social pela Escola 

Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) de São Paulo, formada em Folclore 

Brasileiro e especialista em Museologia, Colecionismo e Curadoria pelo programa de 

pós-graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 

(MAE-USP). Dedicou mais de dez anos de trabalho voluntário à revitalização do Museu 

de Folclore e relata no artigo Museu de Folclore Rossini Tavares (Revista MUSEU, 

2008), a forma como o trabalho de recuperação do acervo foi realizado. 

 

Cristiana Barreto, consultora do projeto de elaboração do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras e curadora geral adjunta da exposição Puras Misturas, cuja entrevista foi 

realizada em 20 de junho de 2014, ao vivo, gravada, transcrita e autorizada. 

 

Cristiana Barreto é graduada em História, Mestre em Antropologia Social e 

Doutora em Arqueologia pela Universidade de São Paulo - USP. Cursou também o 

programa de doutorado no departamento de Antropologia da Universidade de 

Pittsburgh, EUA. Realizou pesquisas arqueológicas no Vale do Ribeira (SP), no Brasil 

Central (MT e GO) e investiga temas relacionados à organização social e identidades 
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de sociedades indígenas. Atuou em diversos projetos de gestão e socialização do 

patrimônio histórico e arqueológico no Brasil e realizou a curadoria de diversas 

exposições sobre arte indígena pré-colonial, com uma preocupação especial sobre a 

museologia e exposições de temas antropológicos. Foi curadora associada do módulo 

Arqueologia na Mostra do Redescobrimento (2000), além de consultora do projeto do 

Pavilhão das Culturas Brasileiras e curadora geral adjunta da exposição inaugural 

(Puras Misturas, 2010). Desenvolve projeto de pesquisa de pós-doutorado sobre a 

representação do corpo nas cerâmicas da Amazônia pré-colonial. 

 

Vera Lúcia Cardim de Cerqueira, cocuradora da exposição Puras Misturas, no módulo 

Da Missão à missão e, entre 2010 e 2013, foi integrante da equipe que iniciou a 

implantação do Pavilhão das Culturas Brasileiras. Vera Cardim coordenou o Núcleo de 

Cidadania Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, cuja entrevista foi respondida por 

e-mail em 25 de junho de 2014 e autorizada; 

 

Autora da tese de doutorado De Mário de Andrade ao Pavilhão das Culturas 

Brasileiras - Mudanças nas práticas institucionais de guarda da cultura popular (2016), 

Vera Cardim é Mestre em Ciências Sociais (concentração em Antropologia), ambos na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É Bacharel em Ciências Sociais e 

Políticas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e possui 

especialização em Museologia pelo Museu de Etnologia e Arqueologia - MAE - da 

Universidade de São Paulo. Desde 1990, atua como socióloga junto à Secretaria 

Municipal de Cultura de São Paulo, sendo responsável pelo acervo histórico da 

Discoteca Oneyda Alvarenga, entre 2004 e 2009, e pelo acervo do Pavilhão das 

Culturas Brasileiras, de 2010 a 2013. Integra o Núcleo de Cidadania Cultural da 

Secretaria Municipal de Cultura e participa do Grupo de Estudos de Práticas Culturais 

Contemporâneas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

 

Regina Ponte, ex-diretora do Museu da Cidade, foi atuante na SMC entre 2004 e o 

início da nova gestão, em janeiro de 2014, cuja entrevista foi realizada no dia 12 de julho 

de 2014, ao vivo, gravada, transcrita e autorizada; 

 

Regina Ponte é bacharel em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares 

Penteado - FAAP, de São Paulo, com formação prévia em Pedagogia. Iniciou o seu 

trabalho na administração pública em 2004, ao ser convidada para o cargo de assistente 

técnica no Departamento do Patrimônio Histórico, pertencente à Secretaria Municipal 

de Cultura - SMC, de São Paulo. Entre 2011 e 2013, durante a gestão do Carlos Augusto 

Calil, esteve à frente da SMC, foi diretora do Museu da Cidade de São Paulo – rede que 
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reúne casas históricas e equipamentos culturais do município, como a Casa Sertanista 

e, de forma indireta, o Pavilhão das Culturas Brasileiras. Coordenou a implantação do 

Centro de Memória do Circo, do Pavilhão das Culturas Brasileiras e do Gabinete do 

Desenho, e entre 2015 e 2016, o projeto de musealização da Casa de Mário de Andrade 

da Secretaria Estadual de Cultura. Coordena a Unidade de Preservação do Patrimônio 

Museológico da Secretaria do Estado da Cultura (2017).  

 

Marcelo Manzatti, consultor do projeto de elaboração do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, concordou em conceder a entrevista ao vivo nos contatos preliminares, mas, 

no entanto, acabou por respondê-la por mensagem eletrônica em 11 de julho de 2014 

e foi autorizada; 

 

Marcelo Manzatti é graduado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) e mestre em 
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Permanente de Culturas Populares e Tradicionais e coordenador da Rede de Culturas 

Populares e Tradicionais.94 Foi Gerente na Secretaria da Identidade e da Diversidade 
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Maria Lúcia Montes, consultora do projeto de elaboração do Pavilhão das Culturas 

Brasileiras, concedeu entrevista em 13 de junho de 2014, ao vivo, gravada, transcrita e 

autorizada. 
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94 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/culturaspopularesetradicionais/> Acesso 
em: 29 jan. 2017. 
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e do projeto para o Museu do Imaginário e das exposições nos CEUs, em São Paulo. 
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