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Todos os países do mundo, raças, grupos 

humanos, família, classes profissionais, 

possuem um patrimônio de tradições que se 

transmite oralmente e é defendido e 

preservado pelo costume. Este patrimônio é 

milenar e contemporâneo. Cresce com os 

sentimentos diários desde que se integre aos 

hábitos grupais domésticos e nacionais. Este 

patrimônio é o folclore. 

Luís Câmara Cascudo, 2000, p. XVI 



RESUMO 

 

Os trabalhos inscritos no Concurso Sílvio Romero de Monografias sobre Folclore e Cultura 

Popular, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) – parte integrante do 

acervo da Biblioteca Amadeu Amaral (BAA) –, constituem o campo de estudo deste trabalho. 

O objetivo principal é mapear e analisar as monografias que concorreram ao prêmio, 

buscando conhecer parte da produção do conhecimento sobre folclore e cultura popular, bem 

como identificar, a partir de uma análise dos resumos, sumários, introduções e palavras-

chave, as recorrências e mudanças de categorias, de aspectos teórico-metodológicos. A 

metodologia utilizada pautou-se na pesquisa bibliográfica e na análise documental. A coleta 

de dados se dá a partir das pesquisas nas páginas eletrônicas do CNFCP e da BAA e no 

acervo físico da biblioteca, e ocorreu nos meses de julho, outubro, novembro e dezembro de 

2016, e janeiro de 2017, em que foram analisadas 142 monografias. A análise desse conjunto 

de trabalhos mostra que houve uma mudança na abordagem das monografias, principalmente, 

após a institucionalização das políticas de patrimônio imaterial. 
 

 

Palavras-chave: 1. Folclore. 2. Cultura popular. 3. Patrimônio cultural. 4. Prêmio Sílvio 

Romero. 5. Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The works enrolled in the Concurso Sílvio Romero de Monografias sobre Folclore e Cultura 

Popular, of the Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) - an integral part of 

the Biblioteca Amadeu Amaral (BAA) - constitute the field of study of this work. The main 

goal is to map and to analyze the monographs that compete for the prize, seeking to know part 

of the production of knowledge about folklore and popular culture, as well as to identify, from 

an analyses of abstracts, summaries, introductions and keywords, the recurrences and 

category changes, of the theorical-methodological aspects. The methodology used was based 

on bibliographic research and documentary analysis. The data collection is based on the 

CNFCP and BAA electronic page searches and on the physical collection of the library. It 

occurred in the months is july, october, november and December 2016, and january 2017, in 

which 142 monographs were analyzed. The analysis of this set of works shows that there was 

a change in the approach of the monographs, mainly, after the institutionalization of 

immaterial heritage policies.  

 

Keywords: 1. Folklore. 2. Popular culture. 3. Heritage cultural. 4. Sílvio Romero award. 5. 

National Center for Folklore and Popular Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa situa-se no campo do folclore, da cultura popular e do patrimônio.  

Antes de falar sobre folclore e cultura popular, julguei necessário iniciar este trabalho 

abordando a questão do patrimônio cultural e sua institucionalização no Brasil, para mais 

adiante, tratar do folclore e da cultura popular no contexto dos atuais debates sobre o 

patrimônio. 

Podemos dizer que Patrimônio Cultural é tudo aquilo que possa representar a cultura, 

a memória, a história e a identidade de um grupo, e que este deve ser preservado e transmitido 

tanto para a geração presente, quanto para as futuras. 

As discussões iniciadas no século passado tiveram uma importante contribuição no 

processo de institucionalização do patrimônio no Brasil. Um dos fundadores do modernismo 

brasileiro e chefe do Departamento de Cultura de São Paulo, o poeta e romancista Mário de 

Andrade, teve um papel de destaque nesse período, ao realizar viagens ao norte e nordeste do 

país com uma equipe multidisciplinar (músicos, historiadores, antropólogos etc.) para recolher 

material de cultura imaterial (ou cultura intangível). Ele criou, ainda, a Sociedade de 

Etnografia e Folclore, em 1936, em que Dina Dreyfus Lévi-Strauss dava aula de etnografia e 

preparava pesquisadores para a coleta de pesquisa de campo. 

O anteprojeto elaborado por Mário de Andrade, a pedido do então ministro da 

Educação e Saúde, Gustavo Capanema, deu origem ao Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro 

de 1937, e à criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) – 

atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
1
. Entretanto, o texto 

inicial foi modificado por Rodrigo Melo Franco de Andrade – na época, diretor do órgão –, 

deixando de fora um aspecto destacado por Andrade: a preservação dos bens imateriais – 

lendas, danças, crenças, superstições, culinárias. 

Segundo alguns estudiosos como Vilhena (1997), Florestan Fernandes (2003)
2
, Lima 

(2003)
3
, Cavalcanti e Fonseca (2008), Fonseca (2009), Tamaso (2006), Silva (2012), e 

                                                           
1
 Desde sua criação, o IPHAN teve várias denominações: em 1946, o então SPHAN passa a denominar-se 

Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN); em 1970, o DPHAN se transforma em 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); em 1979, criação, no âmbito do MEC, da 

Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e da Fundação Nacional Pró-Memória 

(FNpM); em 1980, o Decreto n° 84.396, de 16 de janeiro, aprova o estatuto da Fundação Pró-Memória. 

Constituição da SPHAN/Pró-Memória; em 1990, o SPHAN e a FNpM são extintos e é criado o Instituto 

Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC); em 1994, a Medida Provisória de n° 752, de 6 de dezembro 

determina que o IBPC e o Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (IBA) passem a denominar-se, respectivamente, 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Fundação de Artes (FUNARTE). 
2
 O folclore em questão, obra publicada originalmente em 1977. 

3
 A ciência do folclore, obra publicada originalmente em 1978. 
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Cavalcanti (2012), as décadas de 1940 e 1950 marcou um período em que a produção de 

documentos sobre folclore e cultura popular teve um aumento considerável, assim como sua 

diversidade (artigos, teses, dissertações, fotos, documentários, gravações sonoras, dentre 

outros). Isso se deve, principalmente, pela criação, em 1947, da Comissão Nacional de 

Folclore (CNF), – vinculada a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) – e pela atuação dos intelectuais do Movimento Folclórico, organizados 

no âmbito da CNF. Tendo como primeiro presidente o escritor e diplomata Renato Almeida, a 

CNF atuou no sentido de preservar o patrimônio imaterial brasileiro, pois, naquele momento, 

aqueles intelectuais buscavam documentar e preservar tradições que, segundo eles, estavam 

em risco de desaparecimento.  

De acordo com Vilhena (1997) e Cavalcanti e Fonseca (2008), o primeiro órgão 

permanente voltado para essa proteção foi a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro 

(CDFB), criada através do Decreto nº 43.178, de 5 de Fevereiro de 1958
4
, vinculada ao 

Ministério da Educação e Cultura (MEC).  

Implementada por Édison Carneiro, a Campanha marca a institucionalização do 

Movimento Folclórico, e inicia o mapeamento do acervo de cultura popular em diversos 

estados. Em 1976, a Campanha foi incorporada à Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), 

passando a se chamar Instituto Nacional de Folclore (INF) e, em 1997, muda para a 

denominação atual: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP). A última 

mudança aconteceu em 2003, quando o CNFCP passou a integrar a estrutura do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

Segundo Fonseca (2009)
5
, na obra O patrimônio em processo, da criação do SPHAN 

até a gestão de Aloísio Magalhães, iniciada em 1979, prevaleceu uma política cultural que 

privilegiava o tombamento de bens que representavam a cultura da elite (herança europeia, 

branca e cristã). Sob o ponto de vista institucional, esses tombamentos eram justificados pela 

ameaça de desaparecimento de tais bens culturais pelo acelerado processo de urbanização. Por 

cerca de quarenta anos foram tombadas diversas igrejas, chafarizes, palácios e conjuntos 

arquitetônicos de estilo Barroco, considerado, até então, como uma manifestação cultural 

tipicamente brasileira. 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-43178-5-fevereiro-1958- 

   381950-publicacaooriginal-1-pe.html>. 
5
 Maria Cecília Londres Fonseca é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB). Foi pesquisadora 

do CNRC e coordenadora  de projetos da Fundação Pró-Memória; assessora do ministro da cultura e 

coordenadora-geral de Políticas da Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas; integrante do Grupo de 

trabalho do Patrimônio Imaterial e representante do Brasil na elaboração da Convenção da UNESCO para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.  
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Fonseca (2009) salienta ainda que desde a institucionalização do patrimônio no Brasil, 

muitas mudanças ocorreram, ampliando o conceito de patrimônio. Dentre essas mudanças, as 

mais significativas aconteceram em 1975, especialmente com a criação do Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC), pois pretendia-se uma nova política de preservação do 

patrimônio cultural, uma vez que a estrutura do IPHAN era insuficiente para atender às novas 

necessidades da preservação no modelo de desenvolvimento vigente no Brasil à época.  

A aproximação que o CNRC deu ao conceito de bem cultural atinge uma 

área de que o Patrimônio não estava cuidando. Ou seja: o bem cultural 

móvel, as atividades do povo, as atividades artesanais, os hábitos culturais da 

humanidade. O Patrimônio atuava de cima para baixo, e, de certo modo, com 

uma concepção elitista (...). O CNRC procurava trabalhar de baixo para cima 

(...) Desse contraponto, pode surgir uma hipótese – a de que o CNRC 

começava a tocar nas coisas vivas, enquanto o Iphan se preocupava 

principalmente com as coisas mortas (MAGALHÃES, 1985, p. 217 apud 

FONSECA, 2009, p. 154)
6
.  

Todavia, conforme destacou Fonseca (2009), o “novo” apresentado pelo CNRC não 

era em relação à valorização da cultura popular na construção da identidade nacional, até 

porque desde o início da institucionalização do patrimônio, já se falava em valorizar as 

manifestações populares. O novo seria quanto à perspectiva abordada. Nesse caso, essas 

manifestações não eram apreciadas pelo viés do folclore ou da etnografia. Eram associadas à 

capacidade de contribuir para o desenvolvimento do país, revelando sua dimensão de geração 

de valor econômico. Esse “patrimônio cultural não-consagrado” não era reconhecido como 

patrimônio oficial, no entanto, o interesse do CNRC residia na possibilidade de atuar sobre 

essas manifestações culturais vivas, inseridas no contexto social contemporâneo. O interesse 

do CNRC reflete o pensamento de Aloísio Magalhães que via a cultura como autêntica, viva e 

um legado para a civilização ocidental. As propostas do Centro podem ser consideradas como 

o embrião do que mais tarde constituiu-se como Patrimônio Imaterial. Ressalto que, apesar de 

ter sido criado em 1975, a institucionalização do CNRC deu-se no início de 1979, quando da 

sua fusão com o IPHAN. 

Avançando no sentido de proteger esse patrimônio não-consagrado, outras iniciativas 

foram implementadas até chegar a sua institucionalização, conforme mostramos a seguir.  

Em 15 de novembro de 1989, a UNESCO adota a Recomendação sobre a Salvaguarda 

da Cultura Tradicional e Popular
7
, considerando que “a cultura tradicional e popular forma 

parte do patrimônio universal da humanidade e que é um poderoso meio de aproximação entre 
                                                           
6
 MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Brasília: FNpM, 1985. 

7
 Conferência Geral da UNESCO – 25ª reunião realizada entre os dias 17 de outubro e 16 de novembro de 1989,  

em Paris. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20Paris%201989.pdf>. 
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os povos e grupos sociais existentes e de afirmação de sua identidade cultural” (UNESCO, 

1989).  

A Lei 5.082, de 20 de dezembro de 19908, que dispõe sobre a proteção cultural do 

Estado do Maranhão e dá outras providências, foi a primeira lei de um estado brasileiro que 

menciona o patrimônio cultural imaterial. 

 Em 1997, é realizado em Fortaleza, o seminário Patrimônio Imaterial, iniciando as 

discussões sobre as formas legais e administrativas para a preservação dos bens imateriais. E, 

em 1998, foi criado uma comissão e grupo de trabalho para elaborar o instrumento de registro 

do patrimônio imaterial. 

Finalmente, atendendo a recomendação da UNESCO, o Decreto nº 3.551, de 4 de 

agosto de 2000 criou, no Brasil, o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI) e 

institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. 

No âmbito internacional, foi adotada em Paris, em 17 de outubro de 2003, a 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, a qual o Brasil adotou por 

meio do Decreto nº 5.753, de 12 de abril de 2006. 

Segundo a Convenção, I. Disposições Gerais, Artigo 2, Definições, parágrafo 1
9
: 

Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, 

artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os 

grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante 

de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 

transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas 

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

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

continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade 

cultural e à criatividade humana (ALVES, 2012, p. 38-39, grifo do autor). 

Importante ressaltar que, embora os bens culturais de natureza imaterial só tenham 

sido reconhecidos como Patrimônio Cultural Brasileiro no ano 2000, a preocupação com a 

preservação de tais bens é uma questão destacada tanto por Mário de Andrade, quanto pela 

Constituição Federal de 1988, que já incorporava a dimensão imaterial. Nos artigos 215 e 216, 

a Constituição define o patrimônio cultural como: 

(...) os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

                                                           
8
 Disponível em: <http://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-cauma/466-noticia-lei-nr5082-de-20-de- 

  dezembro-de-1990>. 
9
 Paris, 17 de outubro de 2003 – UNESCO, 2006. Documento originalmente publicado pela UNESCO sobre o 

título Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, Paris, 17 October 2003. Tradução  

feita pelo Ministério das Relações Exteriores, Brasília, 2006. 
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I. as formas de expressão; 

II. os modos de criar, fazer e viver; 

III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 

V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988). 

Em relação às políticas voltadas para o patrimônio cultural imaterial, Cavalcanti e 

Fonseca (2008, p. 18) apontam os principais instrumentos dessas políticas: o Programa 

Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), o Registro, o Inventário Nacional de Referências 

Culturais (INRC) e os Planos de Salvaguarda. 

O PNPI possibilita a identificação, reconhecimento e salvaguarda do patrimônio 

cultural imaterial brasileiro, apoiando e buscando estabelecer parcerias com instituições 

públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas, ligadas à cultura e à pesquisa, além de 

elaborar os indicadores para acompanhamento/avaliação das ações de valorização e 

salvaguarda dos bens culturais imateriais. Entre as diretrizes do programa, estão previstas a 

inclusão social e “medidas que ampliem a participação dos grupos que produzem, transmitem 

e atualizam manifestações culturais de natureza imaterial nos projetos de preservação e 

valorização desse patrimônio”
10

 (IPHAN). 

O Registro de Bens Culturais são feitos nos livros do Patrimônio Imaterial do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Desde a instituição, 38 bens 

culturais
11

 foram inscritos em um dos quatro Livros de Registro
12

: dos Saberes
13

, das 

Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares. A inscrição nesses livros tem como 

referência a continuidade do bem e sua relevância nacional. 

O Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) é uma metodologia, visando 

produzir, em perspectiva ampla, conhecimentos que possam colaborar a elaboração de 

políticas de patrimônio. 

O quarto instrumento apontado por Cavalcanti e Fonseca (2008), o Plano de 

Salvaguarda, é elaborado após o inventário, e tem como objetivo apoiar a continuidade dos 

bens registrados. O plano estrutura-se em duas linhas gerais: 1) difusão: produção de filmes e 

                                                           
10

 Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/761/>.   

   Acesso em 5 mar 2016. 
11

 Alguns desses bens geraram dossiês e encontram-se disponíveis para download na página do CNFCP. 
12

 Livro de Registro dos Saberes - para os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das 

comunidades; Livro de Registro de Celebrações - para os rituais e festas que marcam vivência coletiva, 

religiosidade, entretenimento e outras práticas da vida social; Livro de Registros das Formas de Expressão -   

para as manifestações artísticas em geral; Livro de Registro dos Lugares - para mercados, feiras, santuários,   

praças onde são concentradas ou reproduzidas práticas culturais coletivas (CNFCP, 2016). 
13

 O primeiro registro de um bem imaterial foi no Livro dos Saberes: o Ofício das Paneleiras de Goiabeiras      

   (Vitória/ES). 
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impressos; 2) fortalecimento dos grupos comunitários: através de reuniões e oficinas. 

 

*** 

 

Esclareço que foi necessário discorrer sobre a questão do patrimônio cultural e das 

políticas que o rege no Brasil, pois, para este trabalho, consideramos importantes os dois 

decretos citados (decreto nº 3.551 e nº 5.753) tanto para o recorte desta pesquisa (ver item 

1.2), quanto para as recentes discussões sobre preservação do patrimônio imaterial brasileiro, 

abordadas no capítulo 3. Desse ponto em diante, tratarei então do objeto desta pesquisa. 

Informações na página eletrônica do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 

(CNFCP) apontam que o Centro é a única instituição pública que tem a finalidade de 

desenvolver e executar programas e projetos de pesquisa, estudo, documentação, difusão e 

fomento de expressões culturais brasileiras (CNFCP, 2016). 

Instituído em 1959
14

 no CNFCP, o Concurso Silvio Romero de Monografias sobre 

Folclore e Cultura Popular, visa estimular a produção de conhecimento científico sobre 

folclore e cultura popular. Segundo dados levantados na página eletrônica do Centro, ao longo 

desses anos, mais de 1.300 trabalhos concorreram ao prêmio, sendo avaliados por uma 

comissão de especialistas indicados pelo Centro. 

Parte integrante do acervo bibliográfico da Biblioteca Amadeu Amaral (BAA), no 

CNFCP, as teses, dissertações e monografias que concorreram ao Prêmio Sílvio Romero 

constituem o objeto desta pesquisa. Entretanto, utilizarei o termo “monografias” para me 

referir a esse conjunto de trabalhos, categoria utilizada pelos organizadores do prêmio.  

Sobre a escolha do objeto da pesquisa, sou muito grata à minha orientadora, pois ainda 

não tinha nenhum tema definido. Sabia que queria algo sobre memória, patrimônio, cultura. 

Porém, nada havia de concreto. Ela, então, sugeriu o objeto aqui adotado, tendo em vista seu 

antigo anseio em orientar um trabalho sobre as monografias do Concurso Sílvio Romero. 

Desse modo, juntas, verificamos as possibilidades e os caminhos que deveriam ser seguidos.  

Fiquei muito satisfeita com o objeto, pois minha primeira graduação foi em 

Biblioteconomia e Documentação e, como bibliotecária da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), uma das minhas tarefas é classificar e catalogar as teses e dissertações dos cursos que 

a biblioteca atende, o que facilitou a análise do objeto desta pesquisa, pois pude aplicar 

também o conhecimento técnico inerente ao fazer do bibliotecário.  

O meu interesse pelas questões da memória e patrimônio iniciou por ocasião do 
                                                           
14

 Embora tenha sido criado em 1959, a primeira edição do concurso aconteceu em 1960. O documento de  

    instituição do prêmio encontra-se no Anexo A desta pesquisa. 
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mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal 

Fluminense (PPGCI/UFF), concluído em 2013, cujo tema foi Patrimônio Documental, em que 

tratei da importância da preservação dos documentos científicos, históricos e memorialísticos, 

isto é, os documentos não administrativos, nas Instituições de Ensino Superior, e a 

constituição de centros de memória no âmbito acadêmico.  

Por fim, manifesto aqui meu interesse pessoal em identificar o que já foi produzido 

sobre a Festa do Divino, vislumbrando neste trabalho um excelente ponto de partida, ainda 

que esse não seja o objetivo desta pesquisa. 

Além disso, o interesse pelo objeto adotado é justificado, sobretudo, por sua 

contribuição social e teórica, uma vez que o Concurso Sílvio Romero é o principal prêmio 

nacional que reúne trabalhos voltados para o tema do folclore e da cultura popular e, por isso, 

importante fonte de pesquisa para quem se interessa por essas temáticas.  

Do conjunto levantado, a listagem publicamente disponível na página eletrônica do 

CNFCP
15

 consta informações (título e autoria) das monografias premiadas desde 1960 e o 

número de trabalhos inscritos, desclassificados e concorrentes. Porém, somente os anos de 

2012 a 2014 apresentam também o resumo dos trabalhos. Já as que não foram premiadas, não 

constam nessa lista, dificultando seu acesso.  

Percebendo que na página eletrônica do CNFCP não temos acesso às informações 

sobre todos os trabalhos que concorreram ao prêmio, foi necessário o levantamento na base de 

dados online da Biblioteca Amadeu Amaral
16

, onde é possível ter acesso às referências 

bibliográficas, mas não aos textos completos. Contudo, nos últimos anos, somente as 

monografias premiadas são inseridas na base de dados online. O restante fica no arquivo da 

biblioteca. Sendo assim, tanto na página do Centro quanto na base de dados online da 

Biblioteca, somente as informações sobre as monografias que foram premiadas podem ser 

recuperadas remotamente. 

Logo, para ter acesso ao conjunto de monografias, foi necessário também consultar o 

acervo físico da biblioteca do CNFCP, localizado na Rua do Catete, 179 e 181, Catete, Rio de 

Janeiro.  

Diante das dificuldades relatadas para a recuperação desse material, é importante 

destacar a necessidade de se pensar na organização e disponibilização não somente das 

informações sobre os trabalhos premiados, como também de todos aqueles que concorreram 

                                                           
15

 Para consultar a listagem dos trabalhos premiados no concurso:       

    <http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=52>. 
16

 Para catalogar as monografias, assim como o acervo geral, a BAA utiliza a base de dados PHL. Para consultar  

    a base: <http://acervos.cnfcp.gov.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl82.xis&cipar=phl82.cip&lang=por> 



20 

 

 

ao prêmio e que não estão disponíveis online, tampouco são organizados por temas e/ou 

categorias. Todavia, não entraremos nessa questão, pois esse não é o objetivo desta pesquisa. 

Como hipótese da pesquisa, acredito que ao fazer o levantamento das monografias que 

concorreram ao prêmio Sílvio Romero, terei condições de identificar as expressões culturais 

que foram e estão sendo estudadas, em quais regiões do país estão inseridas e se houve 

mudança na abordagem teórica-metodológica desses trabalhos. 

Assim, o principal objetivo desta pesquisa é mapear e analisar as monografias do 

Concurso Silvio Romero, visando conhecer parte da produção do conhecimento sobre folclore 

e cultura popular. Como desdobramento, pretendeu-se nesse conjunto de trabalhos identificar: 

a) as expressões culturais que foram objetos de pesquisas das monografias que concorreram 

ao prêmio nos períodos analisados; b) as regiões do país em que essas monografias foram 

produzidas e em quais regiões as expressões culturais estudadas se inserem; c) a abordagem 

teórica-metodológica utilizada e as principais categorias; d) a área de conhecimento dos 

produtores e; e) quais estão direcionadas para as políticas culturais e reconhecimento de 

patrimônios. 

Vale destacar que o objetivo deste trabalho não é o de analisar exaustivamente todas as 

monografias que concorreram ao prêmio. O foco é identificar a partir de uma análise dos 

resumos, sumários, introduções e palavras-chave, as recorrências e mudanças de categorias, 

de aspectos teórico-metodológicos. Busca-se assim compreender quais expressões e 

manifestações são foco dos estudos, e de que modo são nomeadas, como "folclóricas", 

"culturais", "populares", "patrimônio", entre outras, nos auxiliando a compreender o que se 

considera folclore e cultura popular ao longo desse período.  

 

1.1 METODOLOGIA 

 

De acordo com Giumbelli (2002), embora seja uma tradição da antropologia o 

trabalho de campo e a observação participante, não devemos desconsiderar outras formas de 

pesquisa, como o uso de fontes documentais, e mesmo assim ter um olhar etnográfico sobre 

eles, isto é, descobrir as coisas como as pessoas as fazem e o modo de falar sobre (categoria 

“nativa” do documento), mas usando os documentos como fontes. 

O uso de documentos em pesquisas geralmente tem por finalidade contar alguma 

história ou mesmo resgatar a memória de alguma pessoa ou de algum lugar. Com esta 

pesquisa não foi diferente. Ao utilizar as monografias do Concurso Sílvio Romero, pretendi 

não somente conhecer o que foi e o que está sendo produzido, mas também conhecer, mesmo 
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que minimamente, a história do prêmio, mostrando, por meio da análise dos trabalhos 

concorrentes, as mudanças teórico-metodológicas ocorridas ao longo de mais de cinquenta 

anos. 

Portanto, mesmo sendo um trabalho que utilizou como procedimento metodológico a 

pesquisa documental e bibliográfica, a inserção no campo empírico teve início com a visita 

que fiz com minha orientadora ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), 

no dia 19 de abril de 2016. Na ocasião, tivemos uma conversa informal com a chefe da 

Divisão de Pesquisa, Maria Elisabeth de Andrade Costa, a fim de conhecer todo o processo do 

prêmio. No mesmo dia, tivemos também o primeiro contato com a bibliotecária Isaura Lima 

Maciel Soares, chefe da Biblioteca Amadeu Amaral (BAA), que abriga as monografias do 

prêmio, e agendamos as visitas ao acervo para a coleta dos dados. Vale destacar que uma 

função importante dessa visita foi confirmar a viabilidade da pesquisa. Na medida em que a 

pesquisa foi avançando, surgiram algumas questões que só foram compreendidas após 

entrevista com a bibliotecária chefe, no dia 27 de dezembro de 2016. 

Toda pesquisa precisa de uma base teórico-metodológica que a sustente. Desse modo, 

iniciei este trabalho com o levantamento e a revisão bibliográfica sobre folclore, cultura 

popular, patrimônio e assuntos correlatos, na Biblioteca Central do Gragoatá da Universidade 

Federal Fluminense (BCG/UFF).  

Na seleção dos materiais considerei sua relevância e pertinência, dando destaque às 

obras de folcloristas, sociólogos e antropólogos que realizaram estudos precedentes sobre 

folclore, cultura popular e patrimônio, com intuito de contextualizar essas categorias dentro 

do debate teórico existente. 

Para melhor compreensão da categoria “folclore”, elegi como base o livro Projeto e 

missão: o movimento folclórico brasileiro, 1947-1964, de Luís Rodolfo Vilhena (1997). Duas 

importantes obras sobre os estudos do folclore também foram consultadas: O folclore em 

questão (2003), do sociólogo Florestan Fernandes, e A ciência do Folclore (2003), do 

historiador e folclorista Rossini Tavares de Lima, editados em 1977 e 1978, respectivamente. 

Sobre “cultura popular”, consultei o livro O que é cultura popular, de Antônio Augusto 

Arantes (1990).  

Outros livros, artigos e capítulos de livros mais recentes, de autores que vinculam o 

folclore e a cultura popular com o patrimônio, como: Maria Laura Viveiros de Castro 

Cavalcanti (2008; 2012), Maria Cecília Londres Fonseca (2008; 2009), Jose Reginaldo Santos 

Gonçalves (2007), Rita Gama Silva (2012), Regina Abreu (2007), Gilmar Rocha (2009), 

Izabela Tamaso (2006), também foram usados. Utilizei ainda como fontes as Políticas do 
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Patrimônio Cultural Brasileiro, em especial, do patrimônio imaterial. 

Após a revisão e seleção dos materiais bibliográficos, era necessário conhecer o 

volume de monografias que seriam analisadas para esta pesquisa. Assim, a etapa seguinte foi 

fazer um levantamento dos trabalhos premiados desde a criação do concurso, na página 

eletrônica do CNFCP, em que obtive a listagem com o número de trabalhos premiados, com 

indicação dos trabalhos inscritos e desclassificados a cada ano (quadro 1).  

 

Monografias inscritas/desclassificadas por ano: 1960 a 2015 

 

Ano Inscritos Desclassif. Ano Inscritos Desclassif. Ano Inscritos Desclassif. 

1960 2 - 1979 16 - 1998 41  3 

1961 Não apta 1 1980 32 - 1999 42  1 

1962 5 - 1981 27  1 2000 30  1 

1963 8 - 1982 13 - 2001 34 - 

1964 1 - 1983 16 - 2002 30 - 

1965 Não aptas ? 1984 13 - 2003 31 - 

1966 1 - 1985 10  1 2004 24  2 

1967 Não aptas ? 1986 19 - 2005 51 - 

1968 3 - 1987 31 - 2006 50 - 

1969 Não apta 1 1988 29 - 2007 56 - 

1970 Não houve  - 1989 17 - 2008 63 - 

1971 Não houve  - 1990 Não houve  - 2009 94  16 

1972 6 - 1991 Não houve  - 2010 50  2 

1973 18  1 1992 Não houve  - 2011 25 3 

1974 33 - 1993 37 - 2012 31  9 

1975 52 - 1994 22 - 2013 50  6 

1976 42 - 1995 18 - 2014 54 10 

1977 35 - 1996 25 - 2015 17 - 

1978 25 - 1997 46 -    

Quadro 1: Monografias inscritas por ano: 1960 a 2015. Elaborado pela autora, 2016. 

 

Os dados apontam que de 1960 a 2015 foram inscritos 1.377 trabalhos, sendo 58 

desclassificados por não atenderem aos termos do regulamento. Nos anos de 1970, 1971, 

1990, 1991 e 1992 não houve concurso. Já os anos 1961, 1965, 1967 e 1969 não tiveram 

monografias aptas a concorrer. 

Apesar de ter noção do volume geral de monografias inscritas no concurso, precisava 

saber se seria possível ter acesso a esses documentos, pois para atender os objetivos desta 

pesquisa as monografias deveriam ser analisadas uma a uma. 

O próximo passo foi consultar a base de dados online da BAA para saber quais 

monografias estão referenciadas e disponíveis na base para, mais a frente, cruzar esses dados 

com o acervo disponível para consulta local, tentando identificar se o que está na base online 

está no acervo físico e vice-versa. Entretanto, é bom frisar que como o banco de dados é 

alimentado constantemente, consultas futuras podem não apresentar o mesmo resultado que 
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obtive quando fiz a minha pesquisa
17

. 

A busca foi feita inicialmente pelo termo “sílvio romero”. Porém, por intuição, resolvi 

refazer a pesquisa, dessa vez pelo termo “romero”. Curiosamente, eu estava certa; o resultado 

da busca pelos dois termos foi diferente. Quando pesquisei por “silvio romero” o número de 

documentos recuperados foi 515. Isso ocorreu porque havia erros de digitação ao catalogar, 

por exemplo, “silvo romero”, “sylvio romero”.  

Quando busquei apenas por “romero”, o resultado foi de 557 documentos recuperados. 

Entretanto, outros autores com o sobrenome romero também foram recuperados: Jesus C. 

Romero, Emilia Romero. Além disso, dentre esses documentos havia periódicos, livros, fotos, 

vídeos, livros e outros trabalhos monográficos que abordavam sobre o concurso, mas não 

haviam concorrido ao prêmio. A solução foi selecionar manualmente a partir do resultado que 

continha o maior número de documentos recuperados. Do total de 557, 404 eram monografias 

inscritas no concurso (quadro 2). 

 

Total de monografias recuperadas na base de dados PHL – 1960 a 2015 

 

Total de inscritos - 1960 a 2015 1.377 

Total de desclassificados 58 

Total que concorreram 1.319 

Recuperados 404 

Não recuperados 915 

Quadro 2: Total de monografias recuperadas na base de dados PHL – 1960 a 2015. Elaborado pela autora, 2016. 

 

Vale destacar que a busca também não pode ser feita por “concurso”, pois é usado 

também o termo “prêmio” para se referir a esse conjunto de trabalhos. 

A base de dados PHL permite, ainda, fazer buscas personalizadas. Porém, esse recurso 

não foi utilizado, uma vez que não há um padrão das informações inseridas na base. Por 

exemplo, se realizarmos a busca pelo tipo de documento, que nesse caso, considerando a 

categoria utilizada pelos organizadores do prêmio, o correto seria utilizar “monografia”, 

grande parte do material não será recuperado. Isso por que, ora são catalogadas como 

“monografia”, “dissertação” ou “tese”, ora como “arquivo”. Este último apresenta-se como 

uma pasta, listando as monografias que se encontram nela. 

Diante de um acervo numeroso, precisava definir o período de abrangência e quais os 

dados que seriam coletados. Optei, então, em tomar como referência dois marcos temporal 

para a análise: 1) início do prêmio (de 1960 a 1969): primeira década da institucionalização 

do prêmio; 2) últimos cinco anos (de 2011 a 2015): período após a Convenção para 

                                                           
17

 Pesquisa realizada em 20 de abril de 2017. 
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Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, de 2006, e por ser um período mais recente em que, 

supostamente, houve uma mudança mais significativa no foco das monografias.  

A ideia inicial era analisar também o período de 2000 a 2004, por se tratar do período 

imediatamente posterior ao Decreto nº 3.551/2000, que criou o Programa Nacional de 

Patrimônio Imaterial (PNPI), na perspectiva de identificar as implicações na abordagem do 

folclore e cultura popular após a instituição desse decreto. Entretanto, quando fiz a consulta 

no PHL, foram recuperados 29 trabalhos desse período, mas no decorrer da pesquisa, 

constatei que não teria tempo hábil para realizar a análise desse material, pois, na verdade, 

existem 146 trabalhos referentes a esse período. De qualquer forma, como analisei o período 

inicial e o mais recente, acredito que, ainda assim, foi possível identificar as mudanças 

ocorridas na abordagem dos trabalhos, sob a influência dos dois decretos. 

O quadro 3 apresenta o número de trabalhos inscritos, desclassificados e os que 

realmente concorreram, no período de abrangência desta pesquisa (1960 a 1969 e 2011 a 

2015), bem como os trabalhos recuperados tanto na base de dados online (PHL) quanto no 

acervo da Biblioteca Amadeu Amaral. 

 

Trabalhos correntes/recuperados no PHL e na BAA referente aos períodos: 1960 a 1969 

e 2011 a 2015 

 

Ano Inscritos Desclassif. Concorreram
18

 Recuperados 

 

 PHL      BAA 

Não 

recuperados 

no PHL 

Não 

recuperados 

na BAA 

Premiados
19

 

196? 2  2  2 2   

1960 2  2  1 2 1 1 

1961 1 1 0     0 

1962 5  5  1 5 4 1 

1963 8  8 1 6 7 2 3 

1964 1  1   1 1 1 

1965 ? ? 0     0 

1966 1  1 1 1   1 

1967 ? ? 0     0 

1968 3  3 1 1 2 2 3 

1969 1 1 0     0 

2011 25 3 22 19 18 3 4 5 

2012 31  9 22 7 7 15 15 5 

2013 50  6 44 0  44 44  5 

2014 54 10 44 2  44 42  5 

2015 17  17 0  17 17  5 

Total 201 30 171 31 142 140 29 35 

Quadro 3: Trabalhos correntes/recuperados no PHL e na BAA referente aos períodos: 1960 a 1969 e 2011 a 

2015. Elaborado pela autora, 2016. 
 

                                                           
18

 Quando o número indicado for 0 (zero) – não teve monografias aptas a concorrer. 
19

 Quando o número indicado for 0 (zero) – premiação não concedida no ano indicado. 
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Do total de 171 monografias que concorreram ao prêmio nos períodos de 1960 a 1969 

e de 2011 a 2015, no PHL só foram localizados 31 trabalhos, enquanto 140 não estão 

referenciadas na base online. Já na BAA, do total de concorrentes, 29 não foram localizadas.  

Tendo como base a ABNT NBR 12676, que trata da leitura técnica/documentária, 

elaborei uma ficha para coleta de dados (APÊNDICE A). Assim, examinei as seguintes partes 

das monografias: título, resumo, sumário, introdução, frases no início dos capítulos e 

parágrafos, palavras ou grupo de palavras em destaque (sublinhadas ou impressas em tipos 

diferentes), conclusão e referências. 

Mesmo com o recorte, o volume de monografias para analisar era muito grande.  

Foram necessárias diversas idas à biblioteca, uma vez que as informações a serem extraídas 

do material exigia a leitura de uma parte considerável de cada trabalho. As pesquisas no 

acervo da BAA foram realizadas ao longo dos meses de julho, outubro, novembro e dezembro 

de 2016, e janeiro de 2017.  

Após a coleta dos dados, elaborei um quadro (APÊNDICE B) para organizar as 

informações das fichas, contendo os principais campos que possibilitasse a análise por meio 

de quadros e gráficos. No total, foram analisados 142 trabalhos entre teses, dissertações e 

monografias. 

Primeiramente, verifiquei se havia trabalho que tivesse concorrido mais de uma vez. 

Constatei que apenas um trabalho participou de três edições do concurso (localizações: 

48/2013, 14/2014 e 05/2015). Feito isso, os quadros e gráficos foram elaborados para que 

pudessem ser analisados e, assim, atender os objetivos. 

A análise dos dados, de caráter qualiquantitativa (GOLDENBERG, 2007), teve seu 

interesse voltado para: a identificação dos bens culturais estudados, sua vinculação com as 

políticas de patrimonialização, a contextualização das fontes e a origem das monografias. 

Após a análise e identificação das temáticas/categorias, elaborei uma listagem (APÊNDICE 

C) das monografias, organizadas pelo ano que concorreu ao prêmio, contendo: localização na 

BAA, título, autoria, orientação e categoria em que o objeto está inserido, apontando os 

trabalhos premiados. 

A classificação dos temas/categorias dos trabalhos teve como base as categorias do 

Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira, elaborado pelo CNFCP, conforme 

explicitado no item 2.1.3. 

Para melhor compreensão desta pesquisa, ela está organizada da seguinte forma: no 

primeiro capítulo apresento o tema da pesquisa, perpassando pelas políticas culturais, em 

especial à política de patrimônio imaterial, o objeto estudado, a motivação e a justificativa da 
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escolha do objeto, a formulação da hipótese e do problema, a definição dos objetivos e a 

metodologia utilizada. No segundo capítulo apresento o Centro Nacional de Folclore e 

Cultura Popular, o Concurso Sílvio Romero de Folclore e Cultura Popular e a Biblioteca 

Amadeu Amaral. No terceiro capítulo discorro sobre as mudanças teóricas e metodológicas na 

produção das monografias que concorreram ao prêmio Silvio Romero, por meio da análise 

dos dados coletados, bem como um diálogo com os autores que realizaram estudos 

precedentes sobre folclore, cultura popular e patrimônio, com intuito de contextualizar essas 

categorias dentro do debate teórico existente, dando destaque às obras de folcloristas, 

sociólogos e antropólogos que refletiram sobre essas categorias. E, por fim, no quarto 

capítulo, apresento as considerações e sugestões de pesquisas futuras. 
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2 ESTIMULANDO A PESQUISA E A DIFUSÃO CULTURAL 

 

Neste capítulo apresento o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), o 

Concurso Sílvio Romero de Monografias sobre Folclore e Cultura Popular e a Biblioteca 

Amadeu Amaral (BAA), bem como o Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira – 

elaborado pelo CNFCP, e que será utilizado nesta pesquisa para classificar as monografias 

analisadas nas categorias utilizadas pelo Centro. 

 

2.1 CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR
20

 

 

Como dito anteriormente, estudiosos como Vilhena (1997) e Cavalcanti e Fonseca 

(2008) destacam que o primeiro órgão permanente voltado para a proteção do patrimônio 

cultural imaterial (bens intangíveis) foi a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro 

(CDFB), criada em 1958, atual Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP). 

Segundo Cavalcanti e Fonseca (2008, p.18) e informações na página eletrônica do 

Centro, desde dezembro de 2003 o CNFCP vinculou-se ao Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura, através do Departamento do 

Patrimônio Imaterial (DPI).  

O DPI foi criado pelo Decreto nº 5.040, de 6 de abril de 2004, substituindo o antigo 

Departamento do Patrimônio Imaterial e Documentação de Bens Culturais, que fora criado em 

9 de agosto de 2003, por meio do Decreto nº 4.811. Essa foi a última mudança ocorrida na 

estrutura do CNFCP.  

A estrutura do Centro abriga o Museu de Folclore Edison Carneiro, a Biblioteca 

Amadeu Amaral e os setores de Pesquisa e de Difusão Cultural, além da área administrativa. 

Por meio da pesquisa e documentação dos diversos processos e expressões culturais 

brasileiras, o CNFCP é responsável por promover ações que busquem conhecer as realidades 

em que essas expressões estão inseridas e acompanhar as constantes transformações que 

ocorrem, assim como ações para a valorização e difusão dessas expressões. Entre as ações, 

destacam-se: os espaços de exposição, os programas educativos, e os projetos e programas de 

fomento da cultura popular e de estímulo à pesquisa.  

As exposições do Centro são de longa, média e curta duração. As exposições de curta 

duração são de aproximadamente 40 dias e acontecem na Sala do Artista Popular (SAP), que 
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 As informações deste capítulo foram retiradas principalmente da página eletrônica do CNFCP. Disponível em:  

    <http://www.cnfcp.gov.br/>. 
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mantém um espaço reservado para as exposições, que acontecem desde 1983. Essas 

exposições são precedidas de pesquisa de campo e registro fotográfico e são editadas em 

catálogo etnográfico. A divulgação por meio dos catálogos e o contato direto com o público 

possibilitam aos artistas e artesãos a valorização e comercialização de sua produção. A 

Galeria Mestre Vitalino é o espaço reservado para as exposições de média duração (de três a 

quatro meses), trazendo ao público parte do acervo guardado em reserva técnica do Museu de 

Folclore Edison Carneiro (MFEC). No momento, a Galeria encontra-se fechada para 

reformulação. A exposição de longa duração do Museu, após um longo período fechada, foi 

reaberta no dia 22 de novembro de 2016, passando por uma completa reformulação.  

Os programas educativos oferecem serviços e recursos, visando apoiar os educadores 

nos estudos de folclore e cultura popular. São eles: “Projetos Itinerantes”, “Visita Preparatória 

ao Museu” e “Assessoria ao Professor”. Ainda na área de difusão e formação do público, 

destacamos o Curso Livre de Folclore e Cultura Popular. Criado em 2000, busca atender a 

crescente demanda do público interessado nos estudos do folclore e da cultura popular. É um 

instrumento de formação que busca aproximar o público dos diferentes e complexos sistemas 

culturais brasileiros. 

Na área de fomento da cultura popular, o CNFCP mantém o Programa de Promoção 

do Artesanato de Tradição Cultural (PROMOART) - cujo objetivo é qualificar e ampliar a 

presença do artesanato de tradição cultural nos mercados interno e externo, promovendo sua 

dinamização econômica –, e Sala do Artista Popular (SAP) – programa permanente voltado 

para a produção de arte popular e artesanato brasileiros, envolvendo ações de pesquisa, 

documentação, difusão e fomento.  

Finalmente, no campo de incentivo à pesquisa, destacamos o Etnodoc – edital de apoio 

à produção de filmes etnográficos, com patrocínio da Petrobrás –, o Prêmio Manuel Diégues 

Júnior – instituído em 1997 para promover a produção de documentários sobre folclore e 

cultura popular – e o Prêmio Sílvio Romero, que será tratado a seguir.  

 

2.1.1 Concurso Sílvio Romero de Monografias sobre Folclore e Cultura Popular 

 

O concurso foi instituído em 1959 (ANEXO A), mas a primeira edição só ocorreu em 

1960. Pode-se dizer que o concurso foi uma das primeiras iniciativas da então Campanha de 

Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB). O concurso é um dos projetos do CNFCP para 

incentivar a pesquisa e a atualização da produção no campo do folclore e da cultura popular.   

Para melhor entender o Concurso e todo o processo de inscrição, premiação etc, além 
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da consulta ao edital do concurso
21

, conversamos com a chefe da Divisão de Pesquisa do 

CNFCP, Maria Elisabeth de Andrade Costa
22

.  

Segundo Elisabeth e informações no edital, o prêmio acontece anualmente e confere 

prêmios pagos em dinheiro para o primeiro e segundo colocados
23

, além de até três menções 

honrosas. Ela destaca que no início do concurso, na década de 1960, os trabalhos eram 

monografias de folcloristas. Hoje, são mais trabalhos vinculados a programas de pós-

graduação, isto é, teses e dissertações. Porém, o autor não necessariamente precisa ter vínculo 

acadêmico, pois trata-se de um concurso de monografias. 

De acordo com o edital do concurso, cada autor só pode concorrer com um trabalho, 

que dever ser inédito e ter como tema o folclore e a cultura popular brasileira. Além disso, 

devem ser centrados em religião e sistemas de crenças em geral, rituais, cultura material, 

música, literatura oral, estudos sobre a disciplina folclore, dentre outros. Os critérios para a 

análise das monografias, segundo as normas do edital, são: contribuição ao aprofundamento e 

atualização dos estudos de folclore e cultura popular; originalidade do tema e/ou abordagem; 

domínio de bibliografia especializada; consistência na argumentação e clareza na 

apresentação dos resultados; fundamentação teórica, quadro de referência conceitual e 

metodologia empregada; e desenvolvimento do trabalho com base em pesquisa de campo e/ou 

bibliográfica.  

Segundo o CNFCP, houve mudanças teóricas e metodológicas no campo dos estudos 

da cultura popular, além da institucionalização desses estudos no âmbito acadêmicos, em 

especial, nas áreas de Antropologia, História, Literatura e Etnomusicologia. Sendo assim, 

busca-se nesta pesquisa identificar como tais mudanças aparecem na produçao das 

monografias que concorreram ao Prêmio Silvio Romero. 

Ainda segundo a chefe da Divisão de Pesquisa, quando as Ciências Sociais se firmam 

no Brasil (década de 1980), há uma virada antropológica. Nos últimos dez anos, afirma, 

muitos antropólogos, cientistas sociais, historiadores, e pesquisadores da literatura popular 

concorrem ao prêmio. Contudo, ela ressalta que a divulgação do concurso ainda é 

insuficiente. 

Os trabalhos são avaliados por uma comissão de especialistas indicados pelo Centro, 

ultimamente composta, majoritariamente, por professores universitários. Os organizadores do 

concurso priorizam que entre os membros da comissão tenha um etnomusicólogo, um 
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 Acesso aos editais dos anos de 2015 e 2016: <http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=52>.  
22

 Entrevista realizada no dia 19 de abril de 2016.  
23

 Os valores dos prêmios são de R$ 13 mil e R$ 10 mil para o primeiro e segundo lugar, respectivamente. 
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antropólogo, um historiador, um de literatura e um cientista social. Tenta também que seja um 

de cada região do país. 

Dessa forma, julguei importante identificar quem foi da comissão, se algum deles 

havia sido premiado e em que áreas atuavam. Dentre os julgadores, ao longo desses anos, 

destaco: Cecília Meireles (1960); Renato Almeida (1960 e 1969); Manoel Diégues Junior 

(1961, 1962, 1963, 1972 e 1979); Edison Carneiro (1964 e 1968); Rossini Tavares de Lima 

(1965)
 24

; Roberto Da Matta (1982); Roque de Barros Laraia (1984); Gilberto Velho (1989); 

Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti (1989); Luiz Rodolfo da Paixão Vilhena (1996)
 25

; 

Maria Cecília Londres Fonseca (1998); José Reginaldo dos Santos Gonçalves (2001); Daniel 

Bitter (2011)
 26

; Renata de Sá Gonçalves (2012)
 27

; Izabela Maria Tamaso (2012). 

De 1960 a 1969, o concurso contou com 27 julgadores. Desses, 20 eram folcloristas, 

além de outras áreas: Bacharel em Direito (10); Jornalista (7); Musicólogos (6); Antropólogos 

(3); e Críticos literários (3), conforme o quadro 4. 

 

Área do conhecimento dos julgadores - 1960 a 1969 

 
Ano Julgador 1 Julgador 2 Julgador 3 

1960 Poeta, jornalista e folclorista Bacharel em Direito, 

musicólogo e folclorista 

Jornalista e folclorista 

1961 Folclorista e etnomusicóloga Musicólogo Antropólogo, bacharel em 

Direito e folclorista 

1962 Folclorista 

 

Antropólogo, bacharel em 

Direito e folclorista 

Musicólogo e folclorista 

1963 Folclorista 

 

Crítico literário Antropólogo e bacharel em 

Direito 

1964 Folclorista, bacharel em Direito e 

jornalista 

Folclorista 

 

Crítico literário 

1965 Folclorista e bacharel em 

História 

Musicólogo e bacharel em 

Filosofia 

Musicólogo e folclorista 

1966 Folclorista e bacharel em Direito Bacharel em Direito e jornalista Bacharel em Direito 

1967 Não identificado Não identificado Não identificado 

1968 Folclorista e bacharel em Direito Folclorista, bacharel em Direito 

e jornalista 

Folclorista 

1969 Folclorista, jornalista e graduado 

em Medicina 

Folclorista, musicólogo e 

bacharel em Direito 

Crítico literário, jornalista e 

folclorista 

Quadro 4: Área do conhecimento dos julgadores - 1960 a 1969. Elaborado pela autora, 2016. 
 

Informações na página do CNFCP mostram que até 1980 a comissão contava com três 

julgadores. A partir daí, o número de avaliadores passou para cinco, exceto nos anos de 1981, 
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 Em 1960 recebeu o 1º Prêmio Sílvio Romero com o trabalho A forma-romance do folclore brasileiro. 
25

 Em 1995 ficou em 1º lugar com a tese Projeto e Missão, publicado como livro em 1997. 
26

 Em 2008 ficou em 1º lugar com o trabalho A bandeira e a máscara: estudo sobre a circulação de objetos  

    rituais nas folias de reis, publicado como livro em 2010. 
27

 Em 2003 recebeu a 3ª Menção honrosa com a tese Os ranchos pedem passagem: o carnaval no Rio de Janeiro  

    no começo do século XX, publicado como livro em 2007. 
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1988, 2001 (julgador faleceu antes do concurso) e 2014, que só tiveram quatro avaliadores. 

Embora não represente o período estudado nesta pesquisa, vale destacar que a partir de 

meados dos anos 1980 (e até o fim dessa década), percebe-se uma forte participação de 

antropólogos e cientistas sociais na comissão julgadora do concurso.  

De 1984 a 1989, período em que, segundo Elisabeth, há uma virada antropológica, 

foram 29 avaliadores, das seguintes áreas: Antropologia (17); Ciências Sociais (5); Sociologia 

(1); Letras (2); Folclore (3); e Não informada (3), sendo dois folcloristas / cientistas social. 

De 2000 a 2004, anos imediatamente posterior ao decreto que criou o Programa 

Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI), o concurso contou com 24 avaliadores, sendo: 

Antropologia (15); Sociologia (2); História (4); Musicologia (1); Letras (1); e Literatura 

Comparada (1). As regiões de origem desses avaliadores ficaram assim distribuídas: Nordeste 

(3); Centro-Oeste (2); Sudeste (17); Sul (1); e Não informada (1). A predominância da região 

sudeste se dá pelo fato de que em todas as edições do prêmio, há um representante do CNFCP 

na comissão julgadora, assim como pela expressiva participação de avaliadores vinculados à 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC/Rio). 

Nos últimos cinco anos (2011 a 2015), participaram 24 avaliadores das seguintes 

áreas: Antropologia (12); História (3); Etnomusicologia (2); Musicologia (1); Música (1); 

Letras (1); Literatura Brasileira (1); Ciências Sociais (1); Artes Visuais (1); e Teoria da 

Comunicação (1). As regiões Norte, Centro-Oeste e Sul tiveram 1 representante cada. O 

Nordeste teve 5 representantes e o Sudeste, 16. O quadro 6 mostra as áreas de conhecimento 

dos avaliadores, suas instituições de origem e as regiões do país em que estão inseridas.  

 

Área do conhecimento dos julgadores - 2011 a 2015 
 

Ano Julgador 1 Julgador 2 Julgador 3 Julgador 4 Julgador 5 

2011 Etnomusicologia 

(UFRS) 

Antropologia  

(UFCG/PB) 

Antropologia 

Social (UFRJ) 

Antropologia 

Cultural (UFF) 

Antropologia (UERJ) 

2012 Literatura 

Brasileira (UFPB) 

Antropologia 

Social 

 (UF Goiás) 

Antropologia 

Social (UFF) 

Etnomusicologia 

(representante do 

Iphan/pesquisador 

UFRJ) 

História Social 

(pesquisador da 

COPEDOC/IPHAN) 

2013 Artes Visuais 

(ênfase em 

Antropologia da 

Arte) (UFRJ) 

Musicologia 

(UNIRIO) 

Antropologia 

Social 

(UNICAMP) 

Antropologia Social 

(UFRB / 

representante 

CNFCP) 

Antropologia Social 

(pesquisador CNFCP) 

2014 Antropologia 

(UFRJ) 

História 

(UFBA) 

Teoria da 

Comunicação 

(UFRJ) 

Ciências Sociais 

(representante 

CNFCP) 

 

2015 Música (UFF) História  

(UFC) 

Letras (UFPA) Antropologia Social 

(UFRJ) 

Antropologia Social 

(representante CNFCP) 

Quadro 5: Área do conhecimento dos julgadores - 2011 a 2015. Elaborado pela autora, 2016. 
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Analisando os quadros anteriores, percebe-se a mudança ocorrida na composição da 

comissão julgadora. Se antes era composta basicamente por folcloristas, gradativamente, 

houve uma maior participação de antropólogos, historiadores, etnomusicólogos, dentre outras 

áreas. Num sentindo amplo, podemos dizer que a abordagem teórico-metodológica dos 

trabalhos pode ter tido influência da comissão
28

, isto é, os autores dos trabalhos 

acompanharam essa visão antropológica adotada pelo CNFCP. 

  

2.1.2 Biblioteca Amadeu Amaral
29

 

 

A Biblioteca Amadeu Amaral (BAA) faz parte da estrutura do CNFCP, possuindo um 

acervo bibliográfico considerado como um dos maiores da América Latina, no campo do 

folclore e da cultura popular. O acervo, constituído desde 1961, é composto de livros, 

periódicos, folhetos, recortes de jornais, dentre outros.  

A BAA possui, ainda, o acervo sonoro-visual (registros sonoros, filmes e vídeos, e 

fotografias), e o acervo arquivístico (documentos originais que resgatam a memória 

institucional; documentação administrativa; material textual gerado pelas pesquisas de campo, 

exposições, congressos, mostras, cursos, concursos e documentação pessoal de folcloristas; 

documentos das Comissões de Folclore: artigos, atas, boletins). 

Além de abrigar obras raras sobre o romanceiro e o cancioneiro medievais, modinhas 

brasileiras e relatos de viajantes, abriga, também, pesquisas etnográficas como as teses, 

dissertações e monografias que concorreram ao Prêmio Sílvio Romero, e que constituem o 

objeto desta pesquisa.  

Em conversa com a chefe da Biblioteca Amadeu Amaral, Isaura Lima Maciel Soares, 

em 27 de dezembro de 2016, pude entender como é realizado o processamento técnico 

(classificação e catalogação), o armazenamento, a disponiblização, a recuperação e o uso das 

monografias do concurso Sílvio Romero. 

Segunda a bibliotecária, as monografias são encaminhadas à BAA pelo Setor de 

Pesquisa, responsável pelo concurso. Elas vão com um número de identificação, mas não são 

listadas. Essas monografias, ainda não classificadas, se encontram no arquivo, distribuídas em 

caixas, em ordem numérica. Posteriormente, as monografias são classificadas e catalogadas. 

Na classificação, a BAA utiliza o Tesauro do CNFCP e a Classificação Decimal Universal 
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 O ano de 1994 foi o último ano que houve a participação de um folclorista na comissão julgadora. 
29

 Informações retiradas da página eletrônica da Biblioteca Amadeu Amaral. Disponível em:  

    <http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=41>. 



33 

 

 

(CDU), com base nas palavras-chave dadas pelo autor. Para catalogação, é utilizado o 

PHL©Elysio - Personal Home Library
30

. Em seguida, o material é armazenado nas estantes da 

BAA.  

Durante a pesquisa, constatei que nem todos os trabalhos que estão na BAA estão no 

PHL. Isso se deve ao fato de, atualmente, somente as monografias premiadas serem 

classificadas e catalogadas.  

O material catalogado fica disponível na base online e no acervo físico da biblioteca. 

Já as que não foram catalogadas só podem ser consultadas no local.  

O empréstimo é feito diretamente no sistema (PHL) e somente entre bibliotecas ou 

para funcionários do CNFCP.  

De acordo com a bibliotecária, que está na BAA desde maio de 2013, não há 

estatística de uso desse material, mas pode afirmar que esse tipo de material não é consultado, 

pelo menos desde quando assumiu a chefia da biblioteca. Vale destacar que o acervo da BAA 

é composto, predominantemente, por doações. Desse modo, podemos afirmar que as 

monografias do Concurso Sílvio Romero têm um importante papel na atualização do acervo 

da biblioteca sobre parte da produção do conhecimento sobre folclore e cultura popular. 

 

2.1.3 Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira 

 

Na perspectiva de ampliar o uso e recuperação de informação, o CNFCP elaborou o 

Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira
31

, que contou com uma equipe de 

especialistas e pesquisadores nas áreas de Ciência da Informação, Biblioteconomia, Ciências 

Sociais, Antropologia, Folclore, Educação Artística, Museologia e vários representantes do 

CNFCP. 

Para o levantamento e desenvolvimento teórico-metodológico, o Tesauro teve como 

base os acervos documentais e museológicos da Biblioteca Amadeu Amaral (BAA) e do 

Museu de Folclore Edison Carneiro (MFEC), dando destaque aos termos já consagrados nos 

estudos de folclore e cultura popular. Na primeira edição foram selecionados 2092 termos, nas 
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 O PHL foi desenvolvido para organizar coleções, automatizar rotinas e serviços de bibliotecas e centros de     

informações e disponibilizar seus catálogos através da web, podendo ser utilizado por bibliotecas que tenham    

um acervo de até 16 milhões de itens e o mesmo número de usuários. Utilizando uma interface que não requer    

conhecimento especializado, permite acessos simultâneos ilimitado, facilitando, assim, a catalogação do 

acervo e sua recuperação. Mais informações sobre o PHL, como descrição dos recursos e especificações, 

acessar: <http://www.elysio.com.br/>. 
31

 “Tesauro é uma linguagem documentária, controlada e dinâmica, que contém termos relacionados genérica e      

semanticamente, cobrindo um domínio específico do conhecimento. O tesauro do CNFCP é fruto do trabalho 

de uma equipe multidisciplinar com experiência na área da cultura popular brasileira” (CNFCP, 2016). 
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seguintes categorias: Alimento, Artefato, Associação, Atividade produtiva, Atividade ritual, 

Indivíduo e Matéria-prima. 

Nesse sistema terminológico, os termos são compostos por palavras ou grupos de 

palavras, e quando o termo tem a mesma grafia e significado diferente, ele recebe um 

qualificador, por exemplo, ciranda (baile) e ciranda (dança). 

O Tesauro está estruturado em duas partes: uma, sistemática, em que os termos estão 

classificados hierarquicamente, formando um mapa conceitual; e outra, alfabética, em que os 

termos aparecem em ordem alfabética, independente da sua classificação, contendo as notas 

explicativas e relações. As relações entre os termos são: de equivalência, hierárquica, partitiva 

e associativa. 

Na versão atual, alguns termos contam com recursos multimídia (foto, vídeo e som) e 

até mesmo artigo sobre o termo pesquisado para ilustrar seu conteúdo. Outras categorias 

foram incluídas a partir da primeira versão e hoje é composto por treze categorias principais: 

Alimento, Artefato, Associação, Atividade produtiva, Atividade ritual, Construção artesanal, 

Indivíduo, Literatural oral (usada como Literatura popular), Lugar, Matéria-prima, 

Medicamento, Sistema de crença e Tempo, conforme definições a seguir
32

: 

 

• Alimento: Produto constituído por uma ou várias matérias-primas derivadas de substâncias 

provenientes de plantas e/ou animais e/ou minerais, in natura ou processados. Essas 

substâncias quando ingeridas por um indivíduo devem nutrir e saciar a fome.  

 

• Artefato: Forma individual de cultura material.  

 

• Associação: União de indivíduos para uma finalidade específica, que se mantêm coesos 

graças a procedimentos, rotinas e sanções que aceitam e aprovam de forma consciente e 

racional.  

 

• Atividade produtiva: Atividade de ordem econômica, social e/ou cultural que se configura 

pela produção de bens ou utilidades para satisfazer as necessidades humanas.  

 

• Construção artesanal: Construção elaborada a partir de técnica artesanal utilizando ou 

adaptando matéria-prima disponível no meio ambiente. A criatividade e a forma plástica estão 

presentes como resultados e não como intenção primordial.  

                                                           
32

 As definições das categorias foram retiradas do Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira. Disponível 

    em: <http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/alfabetica.html>. 
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• Indivíduo: Exemplar de uma espécie qualquer, orgânica ou inorgânica, que constitui uma 

unidade distinta.  

 

• Literatura oral: Use Literatura popular 

 

• Literatura popular: Conjunto de narrativas em prosa e/ou verso, de natureza 

tradicional ou não, transmitidas oralmente. Caracteriza-se pelas numerosas versões de 

um mesmo tema, com estrutura invariante, apresentando co-ocorrências nas mais 

diversas culturas.  

 

• Lugar: Espaço físico e/ou simbólico, ao qual se atribuem características identitárias, 

relacionais e histórico; para realização ou prática de atividades variadas que podem ser 

cotidianas ou extraordinárias, vernáculas ou oficiais. Do ponto de vista físico, arquitetônico e 

urbanístico, pode ser identificado e delimitado por marcos e trajetos que a população 

desenvolve nas atividades que lhe são próprias.  

 

• Matéria-prima: Substância principal que se utiliza no fabrico de alguma coisa.  

 

• Medicamento: Substância ou preparado empregado na cura de males físicos e/ou 

espirituais. São utilizadas matérias-primas de origem animal, vegetal e/ou mineral no 

tratamento de afecções que afligem os indivíduos.  

 

• Sistema de crença: Conjuntos de representações, práticas e valores organizados na forma 

de sistemas coerentes que dividem o mundo em coisas sagradas e coisas profanas. Abarcam 

dimensões cosmológicas, filosóficas, históricas, sociológicas e psicológicas em seu 

enfrentamento das questões essenciais da vida humana. Associam-se às múltiplas construções 

das identidades sociais, étnicas ou civilizatórias.  

 

• Tempo: Categoria de pensamento que organiza visões de mundo, sistemas simbólicos 

específicos de cada cultura. Compreende marcos e ciclos da vida social, expressos pelos 

sistemas de crenças e práticas sociais (religiosidade, trabalho, lazer, etc.). É revestido de 

significados ordinários e extraordinários. Pode ser representado por objetos, signos/símbolos, 

sistemas de linguagens, práticas rituais, consolidados pela tradição, e cujo sentido é comum a 

um grupo.  
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Resumo das Categorias do Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira 

 

Categoria Usado 

por 

Termos  

Específicos 

Termos 

Associados 

Alimento  Alimento votivo, azeite, bebida, camarão defumado, 

camarão seco, carne-de-sol, charque, comida, farinha, 

queijo, rapadura, tucupi. 

Culinária 

Artefato  Arma, insígnia, instrumento sonoro, meio de transporte, 

mobiliário, objeto artesanal, objeto de adorno, objeto lúdico, 

objeto sagrado, petrecho (caça e pesca), utensílio, vestuário. 

 

Associação  Comunidade, grupo, instituição.  

Atividade  

produtiva 

Trabalho Agricultura, caça, comércio, culinária, extrativismo, 

farmacopeia popular, mutirão, pecuária, pesca artesanal, 

reciclagem, tapeçaria, técnica artesanal. 

Atividade ritual, 

canto de trabalho, 

olaria, tempo. 

Atividade  

ritual  

 Ver Quadro 2 Adobe (construção 

artesanal) 

Construção 

artesanal  

 Barraco, cerca, palafita.  

Indivíduo   Animal, divindade, espírito, mineral, personagem, pessoa, 

planta (botânica), ser mitológico. 

 

Literatura oral 
Use Literatura 

popular 

Literatura 

oral 

Adivinha, anedota, causo, conto popular, lenda, literatura de 

cordel, parlenda, pasquim, poesia popular, provérbio, 

romanceiro. 

Atividade narrativa 

Lugar  Arraial junino, casa de engenho, cemitério, curral de boi, 

fazenda, feira popular, galpão, lugar sagrado, mercado, 

olaria, quadra de escola de samba, tapiri. 

 

Matéria-prima  Adobe (construção artesanal), algodão, alho, arruda, babaçu, 

bambu, bananeira, cacaueiro, cafeeiro, cajueiro, cebola, 

coqueiro, dendezeiro, erva-mate (planta), guaraná, janaúba, 

mamoneiro, mandioca, milho, pau-brasil, pimenta, tabaco. 

 

Medicamento    Garrafada, unguento. Farmacopeia 

popular, medicina 

popular. 

Sistema de  

crença  

 Batuque (crença), candomblé, catimbó, catolicismo popular, 

espiritismo kardecista, jurema, pajelança, tambor-de-mina, 

umbanda, xangô (sistema de crença). 

Cerimônia 

religiosa, pessoa 

religiosa, prática 

religiosa. 

Tempo  Ciclo carnavalesco, ciclo junino, ciclo natalino, ciclo pascal 

cristão. 

Atividade 

produtiva, atividade 

ritual. 

Quadro 6: Resumo das Categorias do Tesauro de Folclore e Cultura Popular Brasileira. Elaborado pela autora, 

2016. 
 

A categoria “Atividade ritual” é a que apresenta o maior número de termos 

específicos: Atividade musical, Atividade narrativa, Baile, Brincadeira, Cerimônia, Circo, 

Dança, Espetáculo de rua, Festa popular, Folguedo, Jogo, Medicina popular, Prática religiosa, 

Rito e Teatro popular. Desse modo, para melhor compreensão, separamos as definições e 

resumos conforme apresentado a seguir: 
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• Atividade ritual: Processo que demarca, no ritmo social, momento especial de caráter 

sagrado e/ou profano, no qual a substituição temporária de certos paradigmas simbólicos e /ou 

comportamentais por outros paradigmas que têm por função reforçar a estrutura social e os 

padrões culturais. É caracterizada por configuração espaço-temporal específica, pela 

utilização de objetos, sistemas de linguagens e comportamentos, e por signos emblemáticos, 

marcados pela tradição, cujo sentido é comum ao grupo.  

 

• Atividade musical: Atividade ritual de caráter festivo, cerimonial, religioso, estético 

ou lúdico que consiste na produção, organização e combinação de sons produzindo 

padrões socialmente reconhecidos como musicais.  

 

• Atividade narrativa: Atividade ritual que compreende as tradições transmitidas pela 

memória, o imaginário, as poéticas orais e edições populares, contemplando o texto 

cultural como um contínuo, sem o limitar aos registros estáticos. A atividade narrativa 

significa o procedimento verbal, mas não implica a inexistência de escrito, que venha 

fixar o que é feito pela palavra falada.  

 

• Baile: Atividade ritual de caráter informal ou solene, em espaço público ou privado, 

geralmente com fins recreativos e/ou de celebração, organizada por particular ou pela 

coletividade, cuja ação principal é a dança, podendo ser acompanhada de comidas e 

bebidas.  

 

• Brincadeira: Atividade ritual cuja finalidade fundamental é lúdica, mesmo que ocorra 

disputa entre os participantes. Realizada com ou sem o uso de objetos podendo ser 

individual ou coletiva. Na brincadeira, geralmente, o divertimento se sobrepõe à 

competição. Usado por: Jogo infantil.  

 

• Cerimônia: Atividade ritual que reúne conjunto de ações, em geral formalizadas e 

portadoras de dimensão simbólica para dar dignidade e solenidade a um ato social, 

ressaltando sua importância ou transcendência. As cerimônias acontecem em vários 

momentos da vida humana, podendo ser de caráter individual, familiar, religioso ou 

profano.  
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• Circo: Atividade ritual que se caracteriza pela função dramática e por apresentar 

atrações variadas (acrobacias, números eqüestres, exibição de animais domados e/ou 

amestrados, de palhaços, etc.); realiza-se de forma ambulante, geralmente em recinto 

circular coberto, desmontável, que tem um picadeiro rodeado por arquibancadas e é 

protegido por um toldo alto.  

 

• Dança: Atividade ritual caracterizada por conjunto organizado de movimentos 

ritmados do corpo, feitos na maioria das vezes com acompanhamento de música.  

 

• Espetáculo de rua: Atividade ritual que se caracteriza pela função dramática 

desenvolvida em espaços públicos de grande convergência de transeuntes (feiras, 

praças, ruas, terminais rodoviários ou ferroviários e/ou outros), que propiciam 

agrupamentos denominados "rodas", e tem como característica estabelecer uma 

intimidade cênica e imediata com a assistência.  

 

• Festa popular: Atividade ritual caracterizada pelo poder associativo. Engloba, entre 

outras, as esferas de lazer, estética e tradição, e possibilita a aproximação entre 

indivíduos, sendo divertimento que reaviva velhas tradições, reforça laços de origem, 

mas também incorpora novos elementos e anseios. Acontece de modo extracotidiano, 

mas a partir de elementos característicos da vida cotidiana. É ritualizada, mas ultrapassa 

o rito por meio de elementos livres. Pode referir-se a um objeto sagrado ou sacralizado e 

compreende comportamentos profanos.  

 

• Folguedo: Atividade ritual que se expressa como manifestação coletiva composta de 

elementos dramático, musical e coreográfico. Em geral, organiza-se ao longo de 

reuniões periódicas para os ensaios dos integrantes, que são mais ou menos constantes. 

A divisão de trabalho e a hierarquia interna dos grupos exigem certa permanência, 

contribuindo para a manutenção de um padrão básico. O folguedo integra dimensões 

festivas, musicais, estéticas e dramáticas. O componente dramático, nem sempre 

explicitamente encenado, é sempre identificável nos trajes especiais, na organização de 

danças, cantorias, embaixadas, cortejos e na existência de personagens. As 

apresentações ocorrem em ruas e praças públicas, ou em terreiros e estádios, 

especialmente nos dias de festas do calendário litúrgico ou profano.  
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• Jogo: Atividade ritual, submetida a regras, realizada com ou sem o uso de objetos, 

individual ou coletiva, cuja finalidade fundamental vise, prioritariamente, à disputa 

entre seus participantes. A ênfase está no caráter competitivo do evento.  

 

• Medicina popular: Atividade ritual que abrange o conjunto de práticas adotadas pelo 

povo, com base no conhecimento empírico, destinadas a prevenir ou curar males físicos 

e espirituais. Envolve componentes herdados que vão sendo reinterpretados e somados a 

elementos resultantes de diferentes influências. São empregados materiais e recursos 

tais como vegetais, animais e minerais isoladamente ou em composições. Entre as 

formas adotadas para a realização das curas estão procedimentos de caráter religioso e 

mágico. Nesses casos são comuns gestos, rituais, passes, rezas bentinhos, escapulários, 

etc. para reforçar as terapias.  

 

• Prática religiosa: Atividade ritual por meio da qual as pessoas expressam de forma 

simbólica, através de sua conduta, o relacionamento com o mundo sagrado. A prática 

religiosa segue representações coletivas, obedece a códigos de comportamento e 

organiza-se de modo coletivo e padronizado.  

 

• Rito: Atividade ritual que se configura como uma série de atos ou práticas dispostas 

em procedimentos dirigidos ao mesmo fim e repetidos em certas ocasiões. Essas 

práticas, que se traduzem em combinações de gestos e posturas corpóreas (exclamações, 

discursos, cantos, rezas e até mesmo o silêncio), traduzem emoções e sentimentos e 

podem ser de caráter individual ou coletivo.  

 

• Teatro popular: Atividade ritual que se caracteriza pela função dramática traduzindo-

se em representação, geralmente com personagens e vestes característicos, com a 

finalidade de se exibir para uma assistência e de estabelecer interação entre o artista e o 

espectador, independente do tipo de atração exibida. O espaço cênico, sempre de acordo 

com o gênero de espetáculo, pode ser tablado, arena, 'ramada' ou mesmo vias públicas.  
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Resumo das Subcategorias do Termo Genérico Atividade Ritual 
 

Subcategoria Usado por Termos Específicos Termos Associados 

Atividade  

musical  

 Acalanto, baião, calango, canto cerimonial, canto 

de bebida, canto de roda, canto de trabalho, 

cantoria de viola, choro, chula, coco, cururu, 

frevo, marcha, moda-de-viola, modinha, ponteado 

de viola, rasqueado cuiabano, samba, toada, valsa, 

xote. 

Instrumento musical. 

Atividade  

narrativa  

  Literatura popular 

Baile Função Baile de galpão, baile de máscara, ciranda, 

fandango, forró, gafieira. 

Dança, valsa (atividade musical). 

Brincadeira Jogo infantil Abobrinha, adedanha, alerta, amarelinha, anel, 

assassino (brincadeira), batatinha-frita, berlinda, 

bobinho, boca-de-forno, bola na parede, 

brincadeira de roda, burrinha, cabra-cega, 

cadeirinha, dentre outras. 

 

Cerimônia  Cerimônia religiosa.  Banho de cheiro, batismo, canto 

cerimonial, casamento, egun, 

encomendação das almas, enterro, 

exorcismo, passagem de ano, penitência, 

ponto, procissão, rito de possessão, rito 

de puberdade, rito de sacrifício, rito de 

transe, zambiapunga. 

Circo Circo  

de cavalinho 

Circo mambembe. Ator, Espetáculo de rua, Saltimbanco. 

Dança  Anu, arara, araruna, baio, baião, balainha, balaio, 

bambaê, bambaquerê, bastão, bate-flecha, bate-

pau, dentre outras. 

 

Espetáculo  

de rua 

  Circo, palhaço, pregão, saltimbanco, 

teatro popular. 

Festa  

popular  

 Carnaval, dois de julho, festa da cumeeira, festa 

da uva, festa do milho, festa religiosa, festilha, 

kerb, oktoberfest. 

Banho ritual, careta, clóvis, cordão, festa 

do joão-do-mato, festeiro, folião, 

procissão de carroceiros, rei momo. 

Folguedo  Autos, 

Danças 

dramáticas, 

Folganças. 

Afoxé, alardo, bacamarteiros, bandeira de são 

joão, bando, caboclinho, caiapós, cambinda, 

catopés, cavalhada, chegança, congada, cordão, 

cordão-de-bicho, escola de samba, festa do rei e 

da rainha, folguedo do boi, folia, maracatu, 

presépio, quilombo, rancho, reisado. 

Cortejo, folião, personagem, traje. 

Jogo  Bate-coxa, capoeira, finca, jogo com animal, jogo 

de azar, jogo de bola, malha, pica-pau.  

Bola, brincadeira. 

Medicina  

popular  

Medicina 

caseira 

 Farmacopéia popular, medicamento, 

parteira, planta medicinal. 

Prática  

religiosa 

 Benzedura, devoção, ex-voto, messianismo, 

milenarismo. 

Cerimônia religiosa, pessoa religiosa, 

sistema de crença. 

Rito   Exorcismo, jogo de búzios, procissão, 

quiromancia, reza, rito agrário, rito de passagem, 

rito de possessão, rito de sacrifício, rito de transe, 

rito propiciatório, romaria.  

Alimento votivo, cerimônia religiosa, ex-

voto. 

Teatro 

popular  

 Farsa, pantomima, teatro de boneco, teatro 

mambembe. 

Ator, espetáculo de rua, palhaço, 

saltimbanco. 

 Quadro 7: Resumo das Subcategorias do Termo Genérico Atividade Ritual. Elaborado pela autora, 2016. 
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3  O QUE FALAM AS MONOGRAFIAS DO CONCURSO SILVIO ROMERO 

Nada mais universal que o folclórico; nada 

mais regional que o folclórico (Carlos Vega, 

La ciencia del folclore) 

 

Neste capítulo discorro sobre as mudanças teóricas e metodológicas na produção das 

monografias que concorreram ao prêmio Silvio Romero, por meio da análise dos dados 

coletados. Importante destacar que as monografias foram tomadas simultaneamente como 

objeto e documento fundamental dessa pesquisa. Pretendi, ainda, promover um diálogo com 

os autores que realizaram estudos precedentes sobre folclore, cultura popular e patrimônio, 

com intuito de contextualizar essas categorias dentro do debate teórico existente, dando 

destaque às obras de folcloristas, sociólogos e antropólogos que refletiram sobre essas 

categorias.  

O termo folk lore (do inglês folk = povo e lore = conhecimento) foi utilizado pela 

primeira vez em 1848, pelo etnólogo inglês, William John Thoms, para designar as 

“antiguidades populares” (VILHENA, 1997, p. 307)
33

. Em 1878, é fundada a Sociedade de 

Folclore, em Londres, tendo William Thoms como primeiro presidente. 

Como pioneiros nos estudos do folclore no Brasil, temos Celso de Magalhães (1849-

1879) e Sílvio Romero (1851-1914) que se dedicaram, especialmente, à literatura oral 

brasileira, realizando pesquisas e levantamentos nessa área. Amadeu Amaral (1875-1929) 

também foi um importante estudioso do folclore brasileiro (CAVALCANTI, 2012).  

Os estudos de folclore seriam, de acordo com Edison Carneiro, “um conjunto de obras 

intelectuais e de iniciativas institucionais compreendidas em 1870 e 1960” (CARNEIRO, 

[s.d.] apud SILVA, 2012, p. 54). 

Apesar de alguns intelectuais almejarem que o folclore atingisse o estatuto científico – 

tornando-se uma disciplina autônoma e que pudesse lançar seu próprio olhar para seu objeto 

de estudo, e não sob a perspectiva da Antropologia, da Sociologia ou da Psicologia –, os 

estudos de folclore eram tidos na época como um conhecimento “menor”. Esse caráter não 

científico atribuído à produção dos folcloristas inviabilizou a conquista de espaço nas 

universidades (VILHENA, 1997). 

Criticado pelos folcloristas por ser contra o folclore se tornar uma ciência, no livro “A 

questão do folclore” (2003), Florestan Fernandes aponta que o folclore pode e deve ser objeto 

                                                           
33

 A carta enviada por Thoms à revista “The Atheneum”, solicitando apoio para um levantamento das tradições e  

lendas da Inglaterra, foi publicada em 1846, sendo a data de sua publicação (22 de agosto) consagrada como o 

Dia Mundial do Folclore. 
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de investigação científica. Entretanto, embora considere a importante contribuição dos 

folcloristas, chama a atenção para um problema de ordem teórica e metodológica. Para ele, o 

folclore carece de um rigor científico. Desse modo, deve-se considerar a existência de uma 

“ciência do folclore”, mas não uma ciência em si, pois deve ser estudado na perspectiva da 

Psicologia, da Antropologia, da Sociologia. 

Amadeu Amaral, em certos momentos, também criticou a precariedade da “coleta de 

material folclórico” que, segundo ele, impedia, o desenvolvimento dos estudos de folclore.  

Para conquistar a cientificidade, esses estudos deveriam contar com o “auxílio das 

cátedras universitárias relacionadas ao folclore, sobretudo, da sociologia”, bem como da 

antropologia, história, geografia, evitando, assim, a transformação da produção popular em 

popularesca, “cheia de retoques e inautêntica” (CAVALCANTI, 2012, p. 89).  

Vale destacar que embora o tema folclore estivesse em voga no país, no início do 

processo de institucionalização das ciências sociais no âmbito acadêmico (CAVALCANTI, 

2012, p. 103), como já assinalado na introdução desta pesquisa, algumas iniciativas como a 

criação da Comissão Nacional de Folclore, em 1947, e da Campanha de Defesa do Folclore 

Brasileiro, em 1958, representaram a institucionalização do folclore no Brasil. 

Segundo Cavalcanti (2012), a década de 1960 culminou no afastamento dos estudos de 

folclore com a sociologia e antropologia. Enquanto as ciências sociais avançavam na 

institucionalização nas universidades, o folclore fracassava na tentativa de se tornar uma 

disciplina autônoma. Contudo, o Movimento Folclórico permanece ativo e consegue se inserir 

como disciplina em cursos de arte, educação física, música, assim como participa de 

formações de secretarias de cultura e turismo, institucionalização de museus e centros 

culturais (CAVALCANTI, 2012; VILHENA, 1997).  

A partir dos anos 1980, configura-se um novo contexto das ciências sociais, tendo seu 

interesse despertado pelos processos e fatos sociais, antes abarcados pelos estudos de folclore, 

ou seja, alguns cientistas sociais voltaram sua atenção para a dimensão social do fato 

folclórico (CAVALCANTI, 2012, p. 158).  

No Instituto Nacional do Folclore (INF), atual CNFCP, uma mudança de perspectiva 

nos estudos folclóricos – de objeto de estudo e de atuação à uma categoria de pensamento – se 

deu quando, indicada por Aloísio Magalhães para ocupar o cargo de diretora do INF (entre 

1982-1985), Lélia Coelho Frota propõe uma aproximação do folclore com a “vida 

universitária, em especial a antropologia, cujos recursos conceituais e metodológicos eram 

considerados especialmente pertinentes para a renovação almejada” (CAVALCANTI, 2012, 

p. 154). Desse modo, foi desenvolvida no âmbito do INF a pesquisa Os estudos de folclore e 
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as ciências sociais no Brasil: uma perspectiva antropológica, cuja equipe era formada por 

Maria Laura Cavalcanti, Elisabeth Travassos, Ricardo Lima, Lygia Segalla, dentre outros. 

Cavalcanti (2012) destaca que, naquele momento, a visão que se tinha do folclore é 

que ele “trazia consigo a ideia de certo conservadorismo, a compreensão dos fatos como 

sobrevivências primitivas de um passado mais autêntico do que o sempre problemático 

presente, um nacionalismo cultural enrijecedor […]” (CAVALCANTI, 2012, p. 154). 

 O mais grave apontado por Cavalcanti (2012) foi ver que os trabalhos tratavam de 

“descrições inteiramente descontextualizadas dos fatos em questão. As perguntas básicas da 

boa etnografia maussiana – Quem são? Como pensam? – não estariam ali contempladas” 

(CAVALCANTI, 2012, p. 155). Embora tudo fosse muito novo e estranho para aquele, até 

então, jovem grupo de pesquisadores, era preciso compreender esse campo, pois 

[…] era certamente folclore o que chovia sobre nós, sob forma de festivais, 

folguedos, artesanato, religiões, repentistas, de turmas inteiras de alunos de 

primeiro grau que invadiam a biblioteca no mês de agosto, ávidas por 

histórias de saci-pererê, lendas, crendices e superstições; pedidos de apoio 

oriundos de grupos folclóricos e de Comissões de Folclore espalhadas por 

todo o país; um concurso nacional de monografias sobre o tema – o concurso 

Sílvio Romero – a ser administrado (CAVALCANTI, 2012, p. 155). 

Para enfatizar a nova perspectiva proposta pelo INF, antropológica e 

contextualizadora, até mesmo a exposição permanente do Museu de Folclore Edison Carneiro 

precisou ser reformulada (CAVALCANTI, 2012, p. 154; SILVA, 2012). 

Rita Gama da Silva, em A cultura popular no Museu de Folclore Edison Carneiro 

(2012), faz uma análise comparativa entre duas exposições do museu: 1980 e 1984. Segundo 

a autora, nas palavras de Lélia Coelho Frota, a primeira exposição foi a “exposição dos 

objetos sem autor”, enquanto a segunda “entendia o homem como produtor e sujeito, como 

criador de cultura e de expressão artística” (SILVA, 2012, p. 211). 

Na exposição de 1980, o folclore apresentado era multifacetado, 

materializado nos objetos expostos; era visto como uma característica 

imanente de determinadas peças, um selo que as conectaria às raízes de uma 

autenticidade brasileira. Na amostra de 1984, o folclore cede lugar aos 

homens que produzem objetos e artefatos com técnicas, saberes e vivências, 

e os objetos aparecem como testemunhas desses processos e usos humanos 

(SILVA, 2012, p. 209). 

 

3.1. REFLETINDO SOBRE AS CATEGORIAS FOLCLORE E CULTURA POPULAR 

 

A questão que abordarei agora diz respeito à terminologia utilizada para se referir ao 

saber do povo: folclore e cultura popular.  
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Quando pensamos em folclore, a primeira coisa que vem a nossa cabeça, a partir do 

senso comum sobre o assunto, são as lendas e personagens mitológicos como curupira, saci 

pererê, mula-sem-cabeça. E não é pra menos, pois é assim que o folclore é tratado, sobretudo, 

nas escolas. O folclore é relacionado à cultura primitiva, lendas, contos, mitos, fábulas, 

adivinhas. 

Rossini Tavares de Lima, em A ciência do folclore (2003), chama atenção para o 

descaso com o folclore durante o ano inteiro, mas que no mês de agosto, em virtude das 

comemorações do Dia do Folclore, há uma corrida aos museus em busca de materiais sobre o 

folclore:  

Em agosto, há trabalhos escolares alusivos a serem providenciados. (...) 

jovens e adultos de todos os lados ocorrem ao Museu; colégios marcam 

visitas para turmas (...) tanta coisa que existe perto de cada um, mas que 

passa despercebida, no burburinho da cidade! E, de repete, assume valor de 

objeto de pesquisa, valor emocional... (LIMA, 2003, p. 6). 

Rossini de Lima então pergunta: “E depois de agosto?”, respondendo em seguida: 

“hiberna-se o interesse por folclore até o ano seguinte” (LIMA, 2003, p. 7). O autor atenta 

também para como o "fato folclórico" é tratado nas escolas: 

Nas escolas, infelizmente, o quadro não muda muito. Desde junho, há festas 

de São João, (...). Tudo lindo, menos o estereótipo de caipira remendado, 

rosto pintado a carvão, ridicularizado. Não sou contra a alegria, mas (...) 

após tantos anos de estudo de folclore, não posso ser a favor de uma figura 

que não corresponde à realidade cultural do nosso homem do campo; ele não 

vai a festas cheio de remendos (LIMA, 2003, p. 9).  

Cavalcanti também cita a “invasão” à biblioteca do INF no mês de agosto: “turmas 

inteiras de alunos de primeiro grau que invadiam a biblioteca no mês de agosto, ávidas por 

histórias de saci-pererê, lendas, crendices e superstições” (CAVALCANTI, 2012, p. 155). 

Mas, afinal, qual o termo que devemos utilizar para nos referir à cultura do povo? Esse 

não é um assunto recente. Ao contrário, já vem sendo discutido ao longo das últimas décadas. 

O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular define folclore como “modos de agir, 

pensar e sentir de um povo, ou seja, como expressões da cultura desse povo” (CNFCP, 2016). 

Tanto o CNFCP quanto a UNESCO consideram que os termos folclore e cultura popular são 

equivalentes (LIMA, 2003, p. 1).  

De acordo com Lima, a característica “espontânea” 
34

 do "fato folclórico" indica que 

ele é um modo de sentir, pensar e agir, sendo identificados por seus membros como sendo seu 

e sem sofrer influências de instituições estabelecidas. Assim, ele define folclore como a 

“ciência do homem, que analisa o homem cultural, nas suas expressões de cultura espontânea, 

                                                           
34

 Sobre cultura espontânea ver Rossini de Lima (2003). 
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do sentir, pensar, agir e reagir, e também no contexto da sociedade que vive, portanto, como 

homem social”.  

Lima prefere não usar o termo cultura popular, pois considera uma expressão mal 

formulada, acabando por “incluir nos seus domínios culturas dirigidas, com finalidades 

comerciais ou de consumo, que se comunicam em consequência de ampla publicidade e se 

definem pela moda” (LIMA, 2003, p. 1). O termo popular, para ele, é mal empregado, se 

referindo, geralmente, às determinadas expressões que não passam de popularescas, isto é, 

comercial, de consumo.  

Carlos Rodrigues Brandão, no livro O que é folclore?, também reflete sobre o uso do 

termo para se referir à cultura do povo: 

Na cabeça de alguns, folclore é tudo o que homem do povo faz e reproduz 

como tradição. Na de outros, é só uma pequena parte das tradições 

populares. Na cabeça de uns, o domínio do que é folclore é tão grande 

quanto o do que é cultura. Na de outros, por isso mesmo folclore não existe e 

é melhor chamar cultura, cultura popular o que alguns chamam folclore 

(BRANDÃO, 1982, p. [11]). 

O autor citado assinala ainda que para alguns pesquisadores, os termos folclore e 

cultura popular podem ser diferentes e até mesmo opostos, mas outros acreditam que ambos 

são sinônimos, sendo o termo “folclore” mais conservador e “cultura popular” mais 

progressista.  

 

3.2 ANÁLISE DOS TRABALHOS ENVIADOS AO PRÊMIO 

 

Assim, após essa digressão histórico-conceitual já antiga e presente neste campo de 

estudos, mostrarei o que pude verificar nos trabalhos que concorreram ao prêmio Sílvio 

Romero de Folclore e Cultura Popular. 

Iniciarei, portanto, apresentando quais as expressões culturais foram objetos centrais 

dos trabalhos inscritos no concurso, lembrando que, tal como explicitado no primeiro 

capítulo, tomo como referência dois marcos temporais para a análise: 1) início do prêmio (de 

1960 a 1969): primeira década da institucionalização do prêmio; 2) últimos cinco anos (de 

2011 a 2015): período após a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, de 2006, 

e por ser um período mais recente em que, supostamente, houve uma mudança mais 

significativa no foco das monografias. 

Para tanto, farei uso das categorias de acordo com o tesauro do CNFCP, conforme o 

quadro 8. 
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Expressões culturais por categorias 

 

Categorias Expressões culturais  
 

Quantidade de 

trabalhos 

Alimento Bala delícia ou bala de coco  1 

Artefato Objeto lúdico (brinquedos de miriti), objeto de adorno (máscaras), 

meio de transporte (saveiro), faca artesanal, confecção dos tapetes 

7 

Associação Instituição (CNPC, Acadêmicos do Salgueiro, centros de culturas, 

Sociedade dos cordelistas “mauditos”, Programa Cultura Viva, 

Irmandade de N. S. do Rosário e São Benedito, Sociedade Etnografia e 

Folclore, coletivos de cultura popular, Revista Brasileira de Folclore), 

Comunidade (comunidade negra dos Arturos, comunidade de Santo 

Antônio de Pinheiros Altos, Grupo: grupos performáticos  

16 

Atividade 

produtiva 

Repentista, engraxates, artesão, técnica artesanal (Xilogravura)  5 

Indivíduo Ser Mitológico (boto), pessoa (Roger Melo e Getulio Damado, Geraldo 

filme, Mestre Antônio Bastião, Cecília Meireles, Carmem Miranda, 

Édison Carneiro, Antônio Pinto da Silva) personagem (iagá e cuca, 

personagens da Semana Santa, Seu Lunga) 

12 

Literatura 

popular 

Literatura de Cordel , lendas (tesouros do Paraguai, caripira), crença 

popular, romance brasileiro, poesia popular, conto popular 

24 

Lugar Estrada de Ferro de Quirino, Sítio da Índia, feira popular, lugares 

sociais destinados aos negros 

5 

Sistema de 

crença 

Catolicismo popular: religião 2 

Atividade 

ritual 

Subcategoria Objetos  

 Atividade musical Samba, axé música, viola-de-cocho, música da 

tribo indígena, funk, repente, tradição oral da 

romaria da bandeira do divino, obra 

musicológica de Mário de Andrade, música 

popular do brasileira, choro  

13 

 Atividade narrativa Festejos tradicionais brasileiro, narrativa oral 

caipira, representações tradicionais na periferia 

da zona urbana, imaginário apocalíptico no 

sertão do Seridó, folclore obsceno das crianças, 

manifestações folclóricas de Guaxupé  

6 

 Cerimônia Canto cerimonial (benditos, tradição oral da 

romaria da bandeira do Divino Espírito Santo) 

2 

 Circo Circo-teatro 1 

 Dança Congo, catira, catopês, moçambique, 

pastorinhas de Manaus, conjunto de folclore 

internacional, dança de salão, cantos dançados 

8 

 Festa popular Carnaval, festas populares (cruzada pela paz 

mundial, nativista, do Sairé, folclore de 

Olímpia, festa do tropeiro), festas religiosas 

18 
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(Ouro Preto, Cariri, Penha, Círio de Nazaré, 

N.S. do Rosário e S. Benedito dos Homens 

Pretos, São Pedro) 

 Folguedo Boi, folia de reis, cavalhada, banda de congo, 

escola de samba, tradições populares brasileiras 

de dança e teatro estudadas por Mário de 

Andrade 

17 

 Jogo Capoeira 4 

 Prática religiosa Uso de fotografias entre as benzedeiras, jarê, 

celebração ao Senhor Bom Jesus dos Passos 

3 

 Rito Fúnebres 1 

 Teatro popular Teatro musicado 2 

Quadro 8: Expressões culturais por categorias. Elaborado pela autora, 2016. 

 

Do total de 142 monografias analisadas neste trabalho, o período de 1960 a 1969 

corresponde a uma parcela pequena, inferior a 10% (12 trabalhos encontrados). Desses 12 

trabalhos, 8 eram sobre literatura popular. 

Do total analisado, os objetos ficaram assim classificados, de acordo com as categorias 

do tesauro do CNFCP
35

: Alimento (1), artefato (7), associação (16), atividade produtiva (5), 

indivíduos (12), literatura popular (24), lugar (5) e sistema de crença (2). Na categoria 

atividade ritual, tivemos 75 trabalhos, sendo: atividade musical (13), atividade narrativa (6), 

cerimônia (2), circo (1), dança (8), festa popular (18), folguedo (17), jogo (4), prática religiosa 

(3), ritos (1) e teatro popular (2). 

Contatamos aqui nos trabalhos de 1960 a 1969, o que apontou Cavalcanti quando nos 

assinala que no início do século XX, a produção sobre folclore e cultura popular estava muito 

mais voltada para a poesia e literatura oral e, posteriormente, para a música, até chegar, em 

meados do século, aos folguedos populares (CAVALCANTI, s.d.).  

Diferente da produção da década de 1960, um dos temas recorrentes nas monografias 

dos últimos anos é a manifestação cultural como símbolo das identidades dos grupos. Nessa 

perspectiva, Tamaso cita Arantes dizendo que “os ‘patrimônios imateriais’ são as ‘referências 

das identidades sociais’, são ‘as práticas e os objetos por meio dos quais os grupos 

representam, realimentam e modificam a sua identidade e localizam a sua territorialidade” 

(ARANTES, 2001, p.131 apud TAMASO, 2006, p. 7). 

 

 
                                                           
35

 Importante destacar que alguns objetos poderiam se inserir em mais de uma categoria. Evitei o máximo o  

    fazer, contudo, em alguns trabalhos não foi possível manter somente uma categoria. 
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Os trabalhos analisados desse último grupo abordaram especialmente: 

• como as identidades são representadas nas festas, festivais, cerimônias religiosas; 

• a maneira como os processos culturais e comunicativos são construídos nos bairros, cidades, 

na cidade, no campo; 

• os processos educativos (educação formal e não-formal) que ocorrem na manifestação 

cultural  Processo ensino/aprendizagem. Exemplo da dança, que aparece como prática 

social e como metodologia de ensino; 

• processos de construção das identidades, a partir das determinações do processo de 

reconhecimento pelos órgãos públicos e os elementos culturais que foram priorizados pela 

comunidade na identificação e reconhecimento. 

Quando o objeto da pesquisa são os artefatos, geralmente tratam da produção, uso 

(ritual e festivo) e circulação desses artefatos, tentando compreender sua função, suas 

caracterizações e o comportamento corporal que eles estabelecem nos participantes. Um 

trabalho trata da circulação de uma máscara brincante usada no bumba-meu-boi até sua 

inserção no museu. Outros trabalhos definem o artesanato como um fenômeno social e sua 

relação com o desenvolvimento local. 

Em relação às festas populares, festivais, cerimônias religiosas, encontramos diversos 

trabalhos que tratam: 

• das formas de organização, realização e transformação da festa;  

• da interação e o papel dos diversos grupos envolvidos. O engajamento dos sujeitos na 

preparação e vivência na festa;  

• das relações de classe, status e prestígio (como interferem na organização e realização da 

festa);  

• dos espaços de sociabilidade;  

• dos modos de celebrar o espaço no cotidiano, durante e após a festa (como a cidade se 

redefine a partir da festa). Lembranças cotidiana, individuais e coletivas dos interlocutores 

com a manifestação. 

Esses trabalhos visam, de um modo geral, tratar as manifestações culturais sob o ponto 

de vista simbólico e seu significado para os membros do grupo, ou seja, em suas práticas e 

estratégias para o grupo e não a festa em uma descrição isolada em si mesma. 

Já as monografias que tratam de personagens fazem a reconstrução da trajetória, com 

base em narrativas (produzidas sobre eles ou por eles) e análise da obra e suas contribuições. 

Há também trabalhos que falam de disputa, luta, resistência, rupturas. Outros, de 

continuidade. E ainda os que falam de transformação. Como se transforma, se reinventa, 
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acompanhando as mudanças do processo histórico que se insere. Como a manifestação é 

agenciada por uma coletividade de sujeitos para compreender o avanço da modernidade e as 

transformações culturais e tecnológicas fomentadas pelo processo de modernização na região. 

Mudanças na forma de cultuar nos tempos modernos. Mudanças no comportamento ou no 

ritual. Destaco aqui dois trabalhos que falam sobre transformação e inovação: um trata dos 

cordéis midiáticos; outro, dos repentes em ambientes virtuais (ciberrepente) – disputas 

poéticas via e-mail ou bate-papo nas redes sociais. Outra categoria entra em cena: o “folclore 

moderno” (adaptação de temas folclóricos). 

 

3.2.1 Regiões de Origem dos Trabalhos 

 

O gráfico a seguir mostra a distribuição geográfica da origem dos trabalhos.  

 

Regiões de origem dos trabalhos 

4

76

12
6

25

Norte Nordeste Centro-

Oeste

Sul Sudeste

 

Gráfico 1: Regiões de origem dos trabalhos. Elaborado pela autora, 2016. 

 

Das monografias estudadas, foi possível identificar a região de origem dos autores em 

123 delas. Do total identificado, 62% dos trabalhos advêm de Programas de Pós-Graduação 

da região Sudeste. Esse resultado pode ter sido possível, pois como o CNFCP está localizado 

no Rio de Janeiro, grande parte dos trabalhos acaba sendo de alunos orientados por 

professores das regiões próximas ao Centro – Rio de Janeiro (32 trabalhos), São Paulo (26), 

Minas (17). O Espírito Santo só teve 1 trabalho concorrente. Esse resultado mostra a 
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necessidade de maior divulgação do concurso em universidades de outros estados.  

Outros 20% dos trabalhos tem origem na região Nordeste. O restante (18%) está 

distribuído entre as regiões Sul (10%), Centro-Oeste (5%) e Norte (3%). 

 

3.2.2 Áreas de Conhecimento dos Autores 

 

Como as informações que possam identificar a autoria devem ser retiradas das 

monografias inscritas no concurso, para conhecer a área de atuação do produtor, em alguns 

casos, consegui recuperar essa informação em pesquisas na web, tendo em vista que diversos 

trabalhos encontram-se disponíveis online, pois, em sua quase totalidade, são trabalhos 

apresentados e defendidos em programas de pós-graduação. No total, foram identificadas as 

áreas de 118 trabalhos (Quadro 9). 

 

Áreas do conhecimento dos autores 

 

Área do conhecimento Quantidade de trabalhos 

Administração 1 

Antropologia  21 

Arqueologia 1 

Arquitetura e Urbanismo 2 

Artes  7 

Ciência da Religião 1 

Ciência do Folclore 1 

Ciência do Movimento 1 

Ciências Sociais (Antropologia e Sociologia) 6 

Comunicação - Jornalismo 7 

Desenvolvimento e Gestão Social 1 

Educação 4 

Educação Física 4 

Estudos Culturais / Produção Cultural 5 

Estudos de Mídia 1 

Musicologia / Etnomusicologia 14 

Extensão Rural 1 

PPG Filosofia, Letras e Ciências Humanas 1 

História  22 

Letras - Linguística 7 

Literatura 3 

Memória Social 1 

Políticas Públicas / Culturais 4 

Psicologia 1 

Turismo 1 

 118 
Quadro 9: Áreas do conhecimento dos autores. Elaborado pela autora, 2016. 
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Se antes os autores das monografias eram, em sua maioria, cronistas, memorialistas, 

musicistas, folcloristas, etnógrafos, os resultados obtidos mostram uma mudança nas áreas 

dos autores. Há uma maior participação da Antropologia, Ciências Sociais, História, 

Etnomusicologia, Musicologia, Artes. Os resultados demonstram ainda que, mesmo 

apresentando um número pequeno de trabalhos, os estudos do folclore e da cultura popular 

tem despertado o interesse de outras áreas. 

Outro dado importante para esta pesquisa é identificar as regiões de origem das 

expressões culturais que foram objetos das monografias (Gráfico 2). 

 

Regiões de origem das expressões culturais
36
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31

2
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Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste

 

Gráfico 2: Regiões de origem das expressões culturais. Elaborado pela autora, 2016. 

 

Dos 142 trabalhos analisados, identifiquei a região de origem dos objetos em 111 

monografias, assim distribuídas por região: Sudeste (56%), Nordeste (28%), Sul (9%), Norte 

(5,4%) e Centro-Oeste (1,6%). 

Nota-se que em relação à origem dos trabalhos, houve uma pequena mudança nas 

regiões Norte e Nordeste, apesar da região Sudeste ainda manter a primeira posição em 

número de trabalhos. Todavia, a região Sudeste apresentou uma alteração significativa. Dos 

62 trabalhos, 27 eram sobre bens culturais localizados em Minas Gerais, 17 no Rio de Janeiro 

e 16 em São Paulo. O Espírito Santo também só teve 1 trabalho representado. Mais uma vez 

podemos atribuir a proximidade dos autores ao CNFCP. Como eles são vinculados às 

instituições no Rio, suas pesquisas, naturalmente, serão de manifestações culturais localizadas 

no estado.  

                                                           
36

 Alguns trabalhos falam sobre mais de um estado e/ou região. 
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Em um dos trabalhos, o autor constatou que no ambiente estudado (Festival do 

Folclore de Olímpia, SP), o termo folclore prevalece em relação à cultura popular. Esse dado 

vai de encontro ao senso comum de que as manifestações folclóricas são somente de origem 

nortista ou nordestina. Isso também é desmistificado em outro trabalho
37

, em que o autor 

aponta a região Sul de São Paulo como um campo rico de informações para a pesquisa de 

tradições populares, muitas delas vividas ainda com toda a sua pureza, carregada de costumes 

e tradições. 

 

3.3 ABORDAGENS E OS PARADIGMAS TEÓRICO-METODOLÓGICOS SOBRE 

FOLCLORE, CULTURA POPULAR E PATRIMÔNIO 

 

Observa-se, a partir da produção bibliográfica que se debruça sobre os estudos de 

folclore, e também a partir da produção de trabalhos enviados ao Prêmio, que os conceitos de 

folclore e cultura popular aparecem em diversas correntes acadêmicas para além da 

Antropologia, como a História Cultural, o Movimento Folclorista, a Sociologia da Cultura, os 

Estudos Culturais e a Crítica Literária. 

Quanto ao referencial teórico das monografias, constatei que a maioria, salvo algumas 

exceções, utilizaram os mesmos autores, especialmente, antropólogos, sociólogos, 

folcloristas, historiadores, teóricos dos estudos culturais, da etnomusicologia e da linguística, 

dentre outros. 

E em meio a essa discussão terminológica, podemos considerar que nem tudo que é 

chamado popular pode ser entendido como folclórico. De acordo com Cavalcanti (s.d.), no 

campo das ciências sociais, com a consolidação da Antropologia como disciplina na 

universidade, houve uma mudança na abordagem dos estudos sobre folclore e cultura popular. 

Esses estudos passam a ter uma visão antropológica e, talvez por isso, há uma mudança 

conceitual. A inserção na academia faz com que o termo “folclore” fosse menos utilizado, 

adotando o termo “cultura popular”. Embora ainda se promova “festivais de folclore, grupos 

se intitulem folclóricos, alguns estados mantenham ativas comissões de folclore e o órgão da 

Fundação Nacional de Arte onde trabalhamos receba o nome de Instituto Nacional do 

Folclore”, Cavalcanti afirma: “a denominação folclorista parece em desuso” (CAVALCANTI, 

2012, p. 103). 

 

 

                                                           
37

 Ver Apêndice C, localização 44/2013. 
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Brandão explica que houve uma ampliação da concepção de folclore. 

Pouco a pouco, mas não em todos os lugares, a idéia de folclore como 

apenas a tradição popular, as sobrevivências populares, estendeu-se a outras 

dimensões. Dimensões mais atuais, mais associadas à vida do povo, à sua 

capacidade de criar e recriar. Tudo aquilo que, existindo como forma 

peculiar de sentir e pensar o mundo, existe também como costumes e regras 

de relações sociais. Mais ainda, como expressões materiais do saber, do agir, 

do fazer populares. Não apenas a legenda do herói ancestral, o mito (aquilo 

que muitas vezes explica, tanto a camponeses quanto a índios, a origem do 

mundo e de todas as coisas), mas também o rito, a celebração coletiva que 

revive o mito como festa, com suas procissões, danças, cantos e comilanças 

cerimoniais. Não apenas a celebração, o rito, o ritual, mas a própria vida 

cotidiana e os seus produtos: a casa, a vestimenta, a comida, os artefatos do 

trabalho, os instrumentos da fiadeira que vimos em Olhos d’Água algumas 

páginas atrás. Mais do que isso, o seu trabalho, o processo e fazer a colcha 

com o saber próprio de uma cultura típica (BRANDÃO, 1982, p. [11]). 

Cavalcanti (s.d.) afirma que houve uma mudança na visão antropológica de cultura 

adotada pelos estudiosos do folclore e cultura popular e que essa mudança foi possível por 

que os significados das coisas para as pessoas que a vivencia importa mais do que a 

classificação de suas características. Corroborando com Cavalcanti sobre esta concepção, 

Gonçalves diz que a ênfase está nas relações sociais, ou mesmo nas relações simbólicas, mas 

não nos objetos e nas técnicas (GONÇALVES, 2007, p. 114). 

Na mesma linha de interpretação desses autores e, após conhecer os objetos e 

abordagens dos trabalhos submetidos ao Prêmio, pude verificar que não houve uma mudança 

significativa de objeto, mas de abordagem. Muito ainda se fala, por exemplo, sobre os 

folguedos, música e literatura popular, porém, em uma nova perspectiva: como a do bem 

cultural como patrimônio, por exemplo. Percebe-se, na produção da última década, que os 

trabalhos deixam de ser descritivos apenas, e passam a analisar as manifestações culturais e 

suas relações com os que delas participam. 

Izabela Tamaso, em A expansão do patrimônio: novos olhares sobre velhos objetos, 

outros desafios (2006), fala que a mudança não é de objeto, mas a forma como ele é estudado. 

Nos trabalhos analisados desta última década, mesmo aqueles de outras disciplinas, 

como de História, percebi um viés culturalista e antropológico. 

Alguns tratam do folclore, mas utilizando a metodologia da Antropologia, isto é, os 

objetos são tratados etnograficamente, como participando intensamente da vida social e 

cultural ao agirem por meio do enfoque de diversos mecanismos de simbolização. 

Em oposição ao tradicional patrimônio de pedra e cal (material ou tangível), ganham 

lugar de destaque as categorias criadas pela política de patrimônio imaterial ou intangível. 

Nessa categoria, como já citado aqui, encontram-se as festas, lugares, religiões, lendas, 
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músicas, danças etc. Segundo Gonçalves, “diferentemente das concepções tradicionais, não se 

propõe ‘tombar’ os bens listados nesse patrimônio. A proposta é no sentido de se ‘registrar’ 

essas práticas e representações e de se fazer um acompanhamento para verificar sua 

permanência e transformações” (GONÇALVES, 2007, p. 111).  

É possível preservar uma ‘graça’ recebida? É possível tombar os ‘sete dons 

do espírito santo?’ Certamente não. Mas é possível, sim, preservar, por meio 

do registro e do acompanhamento de sua existência social, lugares, objetos, 

festas, conhecimentos culinários etc. É nessa direção que caminha a noção 

recente de “patrimônio intangível”, nos recentes discursos brasileiros do 

patrimônio (GONÇALVES, 2007, p. 113).  

Essa nova etapa na política do patrimônio cultural brasileiro, elaborada pelo IPHAN 

por meio de uma nova metodologia: o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) 

se reflete nos trabalhos acadêmicos produzidos nesse período. O manual de aplicação do 

INRC, criado e implementado por profissionais das ciências sociais (antropologia, história, 

museologia, arqueologia, geografia e letras) nas equipes técnicas, sugeriu a etnografia como 

uma das metodologias a serem utilizadas (TAMASO, 2006, p. 12-13). 

Desse modo, ampliou-se a possibilidade de construção do objeto dentro da perspectiva 

antropológica, e também na sua prática profissional, que Tamaso vai chamar de antropólogo 

inventariante, isto é, o antropólogo que executa alguma função no INRC (TAMASO, 2006, p. 

8). 

Se, por um lado, estamos assistindo à ampliação de novas oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho por meio dos INRC e dos Registros dos 

Bens Culturais de Natureza Imaterial, simultaneamente estamos 

presenciando a constituição de novos objetos de estudo, uma vez que a 

ampliação dos patrimônios tende a aumentar as tensões constitutivas, dada a 

luta empreendida pelos vários grupos sobre quem deve possuir e interpretar 

o patrimônio (TAMASO, 2006, p. 27). 

Os bens culturais entendidos como "patrimônio", como apontados por Gonçalves e 

Tamaso, aparecem de forma recorrente em boa parte dos trabalhos mais recentes submetidos 

ao Premio, que também direcionam suas reflexões sobre o folclore e a cultura popular a partir 

das políticas culturais e reconhecimento de direitos.  

Por ser um tema muito debatido atualmente, identifiquei nas monografias analisadas a 

menção à categoria patrimônio em quase um terço dos trabalhos (aproximadamente 40 

trabalhos).  

Alguns trabalhos dão ênfase central na abordagem do patrimônio; outros citam o 

patrimônio rapidamente, às vezes em um subitem, quando o objeto (por exemplo, um trabalho 

sobre o Círio de Nazaré) é um bem cultural já registrado como patrimônio, mas o foco do 

trabalho não é o bem enquanto patrimônio.   
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Ainda sobre o acionamento da categoria patrimônio, verifiquei que alguns trabalhos 

falam da importância da patrimonialização como valorização do bem cultural e, 

consequentemente, para conseguir apoio do Estado. Sobre esse aspecto Tamaso destaca que  

É importante [...] reconhecer a “ambivalência” dos efeitos da 

mercantilização nas culturas populares tradicionais, que se, por um lado, têm 

seus produtos artesanais (em maior ou menor grau) deteriorados pela 

inserção do valor de troca, têm também suas tradições produtivas e culturais 

reativadas, muitas vezes pela incorporação de seu artesanato no mercado 

turístico (TAMASO, 2006, p. 9).  

Tal abordagem se reflete em outros campos, além da produção escrita revelada pelo 

Premio Silvio Romero. Nesse sentido, também nas exposições de objetos, e é o que o CNFCP 

faz na Sala do Artista Popular, muitos artesãos ou artistas populares comercializam os objetos 

que produzem, atraindo um público diversificado, que encontram nesses objetos 

características como bens patrimoniais. Algumas monografias apresentam propostas de 

construção de espaços culturais como incentivo ao turismo sustentável. Um deles propõe que 

uma feira de artesanato seja registrada como patrimônio cultural imaterial, constatando que a 

comunidade local já a considera um patrimônio. 

Ainda em relação aos usos da categoria patrimônio, pude identificar que alguns 

trabalhos tratam da patrimonialização como forma do Estado se “apropriar” das manifestações 

populares. Muitos deles abordam as manifestações culturais como uma espetacularização, 

atendendo, principalmente ao turismo na região que se insere. Um trabalho sobre um grupo de 

boi maranhense, por exemplo, apresenta queixas dos entrevistados sobre até que ponto a 

patrimonialização foi importante para que acontecessem mudanças significativas nas suas 

vidas e na dinâmica dos grupos. Outro, tenta compreender como o grupo está se relacionando 

com as atuais políticas culturais, questionando como se dá o acesso das culturas populares às 

políticas públicas. Há, ainda, os que citam o processo de gentrification, como bem esclareceu 

Tamaso na pesquisa que realizou na cidade de Góis, em que as construções localizadas nos 

centros históricos são tão valorizadas que a população nativa se vê obrigada a desocupar suas 

casas, promovendo, desse modo, uma reterritorialização e ressignificação (cultural e 

simbólica) desses espaços. Nesses casos, “o patrimônio é quase sempre acionado pelas elites” 

(TAMASO, 2006, p. 4).  

Em contrapartida, certo número de trabalhos fala da mobilização dos grupos para 

manterem viva a "tradição". Os próprios membros dos grupos utilizam seus salários para 

ajudar na confecção das roupas, dos instrumentos, ou seja, a manifestação é mantida pelo 

amor dos integrantes à manifestação popular. Enquanto outros, para dar continuidade ao 
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trabalho dos pais, buscam recursos financeiros com órgãos da cultura e do poder do Estado, 

além de fazer a mediação do grupo junto à mídia. Aliás, a abordagem e influência da mídia 

(jornalismo cultural) é um assunto recorrente, atualmente. A difusão do bem cultural está 

prevista no decreto sobre o patrimônio imaterial. Porém, enquanto alguns pesquisadores 

acreditam que é uma estratégia para dar visibilidade às manifestações culturais, Tamaso 

assinala que a ampla divulgação do bem pode ter consequências, pois  

Se os criadores, participantes e responsáveis pelos bens culturais desejam 

que suas práticas sejam divulgadas, por certo pleiteiam o reconhecimento do 

valor cultural do grupo. Contudo, o valor simbólico atribuído àquela 

referência cultural, ao ser amplamente divulgado, desencadeia ou 

potencializa a incorporação de valor econômico (TAMASO, 2006, p. 10). 

 

3.3.1 A Profissionalização dos Grupos 

 

Por fim, gostaria de destacar outro aspecto identificado nos trabalhos e que talvez seja 

o que mais tem gerado discussões: a profissionalização dos grupos folclóricos.  

Esse assunto, já na década de 1970, foi alvo de críticas de Lima: 

Por conta de atender à necessidade de exibir grupos de diversas regiões, vem 

acontecendo uma semiprofissionalização de muitos grupos, antes folclóricos, 

sem um preparo concomitante de seus componentes, para integrar a vivência 

sujeita a contratos e deslocamentos geográficos. [...] Os grupos espontâneos 

são formados por pessoa que têm profissões e trabalhos que lhes garantem 

sobrevivência em sua cidade (...). Ora, se chega agosto e começam a 

sobreviver viagens inesperadas, haverá faltas ao serviço. (...) Por isso falo 

em semiprofissionalização. (...) A expressão de folclore, antes feita, em sua 

espontaneidade, para uma função específica – devoção ou cumprimento de 

promessa -, passará a ser encarada por seus próprios portadores como 

espetáculo a ser exibido, contra pagamento, por pequeno que seja. Assim se 

inicia uma lenta, mas progressiva descaracterização. Quem cantava e 

dançava por fé, para a festa de seu santo, passa a cantar e dançar por palmas 

e sucesso momentâneo (LIMA, 2003, p. 8-9). 

Um dos trabalhos analisados fala que diversos grupos de cultura popular entram para o 

mercado de bens culturais, primeiramente por meio do turismo, que utiliza as manifestações 

culturais como atrações turísticas, contratando-os para se apresentarem em eventos e hotéis, e 

mais recentemente por meio da Política Cultural de Eventos – ações desenvolvidas sob 

diretrizes governamentais e que contam com apoio logístico e financeiro. Outro fala que 

algumas organizações culturais (grupos de dança, teatro, artes plásticas) têm demonstrado 

tendência à incorporação de pressupostos gerenciais oriundos da administração privada, 

procurando formas alternativas de captação de recursos. Há também um trabalho sobre a festa 

do tropeiro que argumenta que a festa, centrada nas relações de economia e mercado com o 
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objetivo de vender cultura como entretenimento e espetáculo, vai sendo suprimida por coisas 

mais modernas e atraentes. Diz que na cultura de massa o festeiro virou profissional. Hoje, as 

pessoas vão para “consumir cultura”, a cultura como mercadoria. O tropeirismo, na visão do 

autor, dessa forma, seria apenas o pano de fundo para venda e arrecadação de verbas para a 

prefeitura. 

Como desdobramento do objetivo geral desta pesquisa, interessava saber, 

principalmente após o decreto nº 3.551 de 2000, quais as categorias que foram e estão sendo 

usadas pelos autores das monografias: folclore, cultura popular ou patrimônio? Vale lembrar 

que as três categorias podem aparecer em um mesmo trabalho simultaneamente. E mais, 

mesmo a categoria aparecendo no trabalho, não significa que seja o foco do mesmo. 

O quadro 10 apresenta alguns dos termos mais recorrentes nas monografias, 

identificadas a partir das palavras-chave dadas pelo autor e da leitura técnica. 

 

Termos mais recorrentes nas monografias 

 

CATEGORIA OCORRÊNCIA CATEGORIA OCORRÊNCIA 

Catolicismo popular 9 Identidade nacional 7 

Cidade 4 Memória (social, coletiva, oral) 33 

Cidade histórica / Centro histórico 2 Memória coletiva 4 

Conflito 2 Mito 9 

Cotidiano 3 Música popular 6 

Crença / crendices 6 Patrimônio (políticas) 42 

Cultura 7 Performance 8 

Cultura Popular 50 Pertencimento 2 

Devoção 8 Relações sociais 9 

Disputa 2 Religião / Religiosidade 12 

Diversidade cultural 3 Representação 7 

Espaço de sociabilidade 3 Ressignificação 3 

Espetacularização 4 Ritual 15 

Festa popular 5 Sagrado e profano  6 

Festas 16 Simbolismo 4 

Folclore 38 Sociabilidade 6 

História 12 Tradição  14 

Identidade 17 Tradição oral 2 

Identidade cultural 3 Turismo  2 

Quadro 10: Termos mais recorrentes nas monografias. Elaborado pela autora, 2016. 

 

Conforme mostra o quadro 10, 42 trabalhos fazem menção à categoria “patrimônio” 

(imaterial, cultural, políticas de patrimônio). O termo “cultura popular” foi o mais utilizado, 

aparecendo em 50 trabalhos, enquanto “folclore” apareceu em 38. O fato do termo “folclore” 

aparecer em muitos trabalhos, não significa que se trata de uma abordagem folclórica ou da 
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manifestação como um “fato folclórico”. Em geral esses trabalhos falam sobre os folcloristas 

e o Movimento Folclórico. 

A antropóloga Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, em Entendendo o folclore e 

a cultura popular (s.d.) acredita que o processo de ampliação dos estudos de folclore e cultura 

popular demonstra os grandes saltos quantitativos e qualitativos ao longo das últimas décadas, 

passando por uma fase “ideológica” e compreendida como uma área menor, devido à carência 

de um rigor científico nesses estudos. Percorreu-se um longo caminho na busca do 

estabelecimento da institucionalização desse campo de estudos e na sua inserção nas 

universidades (CAVALCANTI, s.d.)
38

.  

Entretanto, muitos desafios ainda estão postos. Ao mesmo tempo em que os grupos 

folclóricos e da cultura popular tentam manter a tradição, eles precisam transformar-se e 

recriar-se para manterem-se vivos. 

Pode-se dizer que o processo de patrimonialização de bens culturais ao mesmo tempo 

em que pode ser objeto de reconhecimento, pode também ser objeto de exclusão, pois, quem 

decide o que é patrimoniável? O discurso global trás uma forma de exclusão a partir do 

momento que um particular pretende ser universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38

 Texto produzido especialmente para o CNFCP. 
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4 CONSIDERAÇÕES  

 

O principal objetivo desta pesquisa foi mapear e analisar as monografias do Concurso 

Silvio Romero, visando identificar as expressões culturais que foram e estão sendo estudadas, 

as regiões do país em que estão inseridas e se houve mudanças na abordagem teórica-

metodológica desses trabalhos.  

Para tanto, foi necessário empreender um duplo esforço de pesquisa: de um lado, em 

mapear os trabalhos que concorreram ao prêmio no período selecionado. Do outro, de analisar 

e compreender as mudanças teóricas e metodológicas ocorridas na produção dos trabalhos.  

Embora o período estudado não tenha abrangido a totalidade dos trabalhos, foi 

possível identificar algumas mudanças, por exemplo, na utilização das categorias folclore, 

cultura popular e patrimônio, na produção das monografias.  

Como já foi dito, nas duas primeiras décadas, as monografias versavam sobre folclore 

e, gradativamente, com o fortalecimento das ciências sociais e inserção no meio acadêmico, 

vão adotando o termo cultura popular. Vale destacar também, que a utilização do termo e o 

tipo de abordagem dos trabalhos também se reflete na composição da comissão julgadora. 

Nos primeiros anos do concurso, a comissão era composta, majoritariamente, por folcloristas. 

Brandão apontou que alguns pesquisadores acreditam no caráter conservador do 

folclore e progressista da cultura popular. De fato, com esta pesquisa, identifiquei essa 

percepção em alguns trabalhos.  

Outro aspecto observado diz respeito às políticas culturais. Após as políticas de 

preservação do patrimônio – e mais recentemente o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, 

que trata dos bens culturais de natureza imaterial – percebe-se que os trabalhos passam a 

privilegiar a patrimonialização dos bens culturais. 

Nessa direção, há uma mudança de paradigma. Se antes as monografias versavam 

sobre folclore/cultura popular, gradativamente esses trabalhos se concentram nos patrimônios 

culturais. 

Além da mudança na abordagem teórica, há também uma mudança metodológica. Os 

trabalhos analisados, em sua maioria, não fazem apenas o registro (inventário) da 

manifestação cultural, mas sim abordando as relações sociais e simbólicas no cotidiano, as 

relações entre sujeitos e objetos, isto é, um viés antropológico. 

Quanto à região e a abordagem dos autores, constatamos que as pesquisas realizadas 

nas regiões Norte e Nordeste ainda tratam das manifestações culturais com uma abordagem 

mais folclórica, enquanto os trabalhos das regiões Sul e Sudeste têm uma abordagem 
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antropológica. Entretanto, aos poucos percebemos que com a atual política de patrimônio 

imaterial aquelas manifestações estão sendo analisadas do ponto de vista mais culturalista 

sobre o patrimônio. Desse modo, os autores tem evitado fazer somente um registro 

pormenorizado do fato folclórico passando a analisá-lo como um “fato social total”. 

Após as considerações sobre o que falam as monografias, gostaria de chamar atenção 

para um problema que constatei ao me aproximar do objeto de investigação: as 

inconsistências das informações disponíveis na base de dados online. Pensando na 

divulgação, recuperação e uso das monografias como fontes, não poderia deixar de tecer 

alguns comentários sobre o processamento técnico desse material. 

A maior dificuldade foi conhecer o que realmente se encontra no acervo da biblioteca. 

Sendo assim, sugiro que para a catalogação do conjunto de trabalhos analisados poderia ser 

criada a “Coleção Sílvio Romero”, tendo em vista que o programa utilizado para catalogação 

na BAA permite esse recurso, facilitando, assim, a recuperação desses documentos 

remotamente.  

Outra sugestão é a de disponibilizar na base online o resumo das monografias, para 

facilitar a identificação dos assuntos/categorias utilizadas nesses trabalhos. Ressalto que 

algumas das monografias que concorreram em 2011 apresentam o resumo na listagem 

disponível na página eletrônica do CNFCP. 

Conforme apontado pela chefe da Divisão de Pesquisa, a divulgação do concurso e, 

consequentemente, desse conjunto de trabalhos, é incipiente. Isso reflete na utilização desse 

material como fonte de pesquisa, muito pouco consultado, de acordo com a chefe da 

Biblioteca Amadeu Amaral. 

Por se tratar de um material gerado a partir de pesquisas acadêmicas – trabalhos de 

conclusão de curso, teses e dissertações – que, em sua maioria, não são publicados, o acesso a 

ele torna-se mais difícil. Entretanto, deve-se considerar sua importância na atualização da 

produção sobre folclore e cultura popular. 

A leitura desses trabalhos, em determinados momentos, me fazia fugir do trabalho 

técnico (classificar e registrar), e me fazia emergir no texto como se eu estivesse naqueles 

lugares, vivenciando aqueles momentos. Além disso, muito aprendi sobre as manifestações 

culturais que representam tão ricamente o nosso país. 

Esse foi um dos motivos que fizeram alongar um pouco mais o tempo da pesquisa. 

Mas, de qualquer forma, valeu muito a pena, pois ao analisar as fontes das monografias, essas 

mesmas monografias serviram como fontes para a minha pesquisa, assim como podem (e 

devem) servir de fontes para outras pesquisas.  
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Sobre a indicação de trabalhos futuros, posso dizer que muitos trabalhos ficaram de 

fora desta pesquisa. Muita coisa ficou faltando dizer sobre as monografias analisadas. Muito 

ainda é preciso ser dito. 
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APÊNDICE A – Modelo da ficha para coleta de dados 

 

Título que concorreu: 

 

Título original: 

 

Autor:  

 

Orientador (es): 

 

Instituição:                                       Tipo: (   ) T   (   ) D   (   ) M               Ano: 

 

Palavras-chave dadas pelo autor: 

 

Objeto: 

 

Metodologia: 

 

Área do conhecimento: (   ) Memória Social     (   ) Ciências Sociais    (   ) Antropologia                          

(   ) Arquitetura                (   ) Etnomusicologia   (   )   Outras ________________________ 

Principais categorias: 

 

Principais autores: 

 

Prêmio: (   ) 1º lugar   (   ) 2º lugar   (   ) Menção honrosa   (   ) não premiada 

Assunto:   
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APÊNDICE B – Dados coletados 

  

Localização Objeto 

(expressões culturais) 

Instituição 

de origem 

do trabalho 

Estado / 

Região 

de origem 

do trabalho 

Área do 

conhecimento 

dos produtores 

 

Estado / 

Região 

de origem 

do objeto 

Abordagem  

teórico-metodológica 

 

Principais categorias  

1960 A forma-romance     Análise literária  Poesia popular ou folclórica, romance do 

boizinho. 
1962 Mandioca     Histórica Plantas místicas, alimentos a base de 

mandioca. 
1963 Folclore Fluminense  RJ / SE  RJ / SE Registro de manifestações culturais 

fluminense 

Procissões, festa do Divino Espírito Santo, 

lendas, tradições, musicais, bailados e 

tradição oral. 
02/1963 Poesias 

(usadas para contar a 

história de Trancoso) 

 PI / NE Literatura BA / NE Histórica 

(análise literária)  

Poesias, história. 

03/1963 Cantador Antônio Pinto da 

Silva  

   SP / SE Documentário  

(fotografias, ilustrações e clichês) 

Literatura oral, música, folguedos, danças 

tradicionais, artes e artesanatos populares. 
04/1963 Lendas sobre Caripira Imprensa MA / NE   Análise literária Folclore amazônico, lendas, poesias, folclore 

nacional, alimentos indígenas, literatura 

folclórica. 
05/1963 Festas religiosas   BA / NE  BA / NE Folclórica 

(relatos de cada festa) 

Devoção, festas tradicionais, festas religiosas, 

carnaval. 
1963 

800.855 

(813/815) / 

T8281 

A língua e o folclore da 

Bacia do São Francisco 

    Folclórica 

 

 

1966 

633.73:398 

(815.6) / 

M321f 

Folclore do café     Folclórica 

 

 

1968 

82-36 

(815.6) / 

F3630 

Histórias populares 

colhidas em Piracicaba 

   SP / S Folclórica 

 

 

? Conto popular paraibano    PB / NE Análise literária Literatura oral, mitos e contos populares, 

folclore, romanceiro brasileiro. 
? Manifestações folclóricas 

de Guaxupé 

 MG / SE  MG / SE Registros primários 

(reunião de pesquisas no sudeste 

mineiro) 

Folclore, festas populares, crendices, lendas, 

curandeiro, advinhas, artesanato, músicas. 
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01/11 Poesia oral  

(realizada pelos estudos 

folclóricos (1945-1995) 

UEL PR / S Letras ?? / S Abordagem e análise de poesia oral. 

(análise documental) 

Estudos folclóricos, afirmação de 

identidades, literatura oral, poesia oral, 

cultura popular, identidade nacional. 
02/11 Carnavais 

(RJ, 1879-1888)  

UFF RJ / SE História Social RJ / SE Historiografia Carnaval, abolição, repressão, negros, 

identidade africana, tradição africana. 
03/11 Capoeira 

(Bahia, 1930 e 1960) 

USP SP / SE Antropologia BA / NE Folclórica, antropológica e histórica Manifestação popular, apropriação, disputa, 

lutas, raça, identidade, folclore, 

representação de rebeldia e resistência.  
04/11 Cantigas de capoeira 

(Mestre Suassuna –1975-

2004) 

Gama Filho RJ / SE   Análise do discurso 

(pesquisa qualitativa) 

Capoeira, cantigas, jogo, poder, mitos, 

universo simbólico, imaginários sociais, 

religião, capoeiragem carioca, malandragem.  
05/11 Sociedade de etnografia e 

folclore 

(Projeto de laboratório – 

1937 a 1941) 

USP SP / SE Antropologia  Antropológica 

(análise dos materiais relativos às 

investigações de Mário de Andrade, 

Claude Lévi-Strauss e Dina Dreyfus) 

Etnografia, folclore, antropologia, psicologia.  

06/11 Grupos de bumba-meu-

boi 

(abordagem e influência 

da mídia impressa) 

UFMA MA / NE Jornalismo MA / NE Arcabouço teórico-metodológico à luz 

das Ciências Sociais 

  

Cultura popular x folclore, jornalismo 

cultural, tradição e identidade, política 

cultural ou espetacularização da cultura 

popular Maranhense.  
07/11 Música popular do Brasil FGV RJ / SE CPDOC  Histórica 

(análise documental) 

 

Identidade nacional, missão de pesquisas 

folclóricas, diversidade musical, folclore, 

cultura popular, MPB, música popular do 

Nordeste. 
08/11 Releitura do livro “O 

choro: reminiscências dos 

chorões antigos”, de 

Alexandre Gonçalves Pinto  

UNIRIO RJ / SE Etnomusicologia  Etnomusicologia e Memória Social 

(Etnografia) 

 

Música popular urbana, memória musical, 

choro, identidade, memória subterrânea e 

subalterna, memória, história, etnografia. 

09/11 Careta de Cazumba 

(da festa ao museu)  

URFJ RJ / SE Antropologia MA / NE Etnografia da produção, do uso e da 

circulação da máscara 

Festa, máscara, bumba-meu-boi, 

performances teatrais, uso ritual e festivo, 

relações sociais.  
10/11 Grupos performáticos de 

cultura popular afro-

brasileira – Campinas, SP 

UNICAMP SP / SE Etnomusicologia SP / SE Etnomusicologia 

(Etnografia) 

Grupos performáticos, manifestações 

culturais, tradições culturais, corpo, (re) 

tradicionalização, cultura popular, dinâmicas 

sociais, rodas de jongo, cirandas do 

urucungos, maracatu, relações sócio-

musicais.  
11/11 Revista brasileira de 

folclore (RBF) de 1961 a 

1976 

PUC RJ / SE História Social  Histórica 

(análise documental) 

Folcloristas, intelectuais, cultura, cultura 

popular, folclore, patrimônio cultural, 

identidade social. 
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12/11 Canção popular no 

cancioneiro Elomariano 

UFBA BA / NE Letras e Linguística  Crítica literária 

(leitura e análise dos textos políticos-

musicais do compositor Elomar)  

Arte, tradição, raiz, cultura popular, 

cancioneiro, cultura popular sertaneja, 

tradição e modernidade, áurea e simulado, 

memória e espetáculo, orientação e 

fragmento sagrado.  
13/11 Édison Carneiro 

(trajetória social e 

intelectual) 

UNICAMP SP / SE Antropologia  Antropológica 

Recompor a trama complexa de 

coordenadores históricos, sociais e 

biográficos 

Modernidade, modernismo, estudos afro-

brasileiros, relações sociais, culturas africanas 

na sociedade brasileira.  

14/11 Folhetos de cordel (entre o 

domínio literário e o 

domínio midiático) 

UFMG MG / SE Faculdade de 

Letras 

 Pesquisa etnográfica e bibliográfica 

(análise do discurso  teoria 

semiolinguística) 

Ethos, logos, pathos, ressignificação, estudos 

folclóricos, folclore, nacionalização, cultura 

popular, identidade nacional, cordéis 

midiáticos. 
15/11 Não localizada       

16/11 Não localizada       

17/11 Não localizada       

18/11 Ritos fúnebres – Cocal, PI UFPI PI / NE Arqueologia PI / NE Antropológica 

(Etnografia da morte) 

 

Ritos fúnebres, práticas rituais, performances 

da morte, marcado identitário, antropologia 

do ritual.  
19/11 Coletivos de cultura 

popular (empresarização x 

resistência) 

UFPE PE / NE Administração  Estudos organizacionais (EO) (ramos 

das Ciências Sociais) 

Pesquisa qualitativa, participante 

Reconversão cultural, apropriação, coletivos 

de cultura popular, Management, associação 

recreativa carnavalesca, Afoxé Alafin Oyo. 
20/11 Tradições populares 

(dança e teatro estudados 

por Mário de Andrade)  

UFBA BA / NE Artes Cênicas  Investigação pautada sob a 

perspectiva da corporalidade das 

danças dramáticas com metodologia 

de ensino 

Danças dramáticas, corporalidade, pedagoga 

popular, dimensão pedagógica, patrimônio 

cultural das danças dramáticas.  

21/11 Lugares sociais destinados 

aos negros (africanos e 

descendentes)  

UFBA BA / NE História Social  Histórica Social 

(análise de comunicações 

apresentadas em dois congressos) 

Raça, culturas, negros, aculturação. 

01/12 Ternos de Catopés de 

Bocaiuva (MG)  

UFPB PB / NE Música MG / SE Etnomusicologia e Antropologia  

 

 

Congado, expressão dramático-musical, 

catolicismo popular, performance musical, 

cultura popular, sagrado e profano, mito, 

ritual e simbolismo. 
02/12 Não localizada       

03/12 Não localizada       

04/12 Carmem Miranda como 

símbolo da identidade 

brasileira 

PUC RJ / SE Etnomusicologia RJ / SE Análise da historiografia  Carmem Miranda, identidade nacional, 

música popular brasileira, símbolo nacional, 

ícone nacional.  
05/12 Não localizada      
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06/12 Conjunto de romances de 

Franklin Távora 

(literatura do Norte) 

UNICAMP SP / SE Estudo de 

Linguagem 

?? / N Análise literária  Cultura popular, romance, memórias, 

folclore, nacionalidade, folcloristas, literatura. 

07/12 Não localizada       

08/12 Não localizada       

09/12 Não localizada       

10/12 Não localizada       

11/12 Não localizada       

12/12 Figureiro de Taubaté (SP)  UFRJ RJ / SE Sociologia e 

Antropologia 

SP / SE Histórica e etnográfica 

 

Tensões e conflitos, figureiros tradicionais, 

novos figureiros, organização social, ensino e 

aprendizagem, família, identidade social, 

artesão. 
13/12 Não localizada       

14/12 Não localizada       

15/12 Não localizada       

16/12 Não localizada       

17/12 Não localizada       

18/12 Não localizada       

19/12 Não localizada       

20/12 Máscaras nas folias de Reis 

de Fidalgo e Matozinhos, 

em MG 

UNICAMP SP / SE Artes Cênicas  MG / SE Antropológica 

 (pesquisa de campo e bibliografia 

sobre teatro e antropologia)  

Máscaras populares, folias de Reis, cultura 

popular brasileira, tradição e criação, arte e 

duração, agência e simbolização, foliões. 
21/12 Não localizada      

 

 

22/12 Feira popular  

(feira de mitos) 

UFRN RN / N História ?? / NE Histórica e etnográfica  

 

Folclore, cultura nordestina, mitos de 

origem, agentes populares. 
23/12 Não localizada      

 

 

24/12 Obra musicológica de 

Mário de Andrade 

 

USP SP / SE Música e sua 

historiografia 

 

 Análise histórica. Historiografia musical 

(revisão da obra musicológica de 

Mário de Andrade) 

Música folclórica, música mecânica, cultura 

popular romantismo, popular e erudito, 

música popular e o folclore, folclore musical 

de Mário de Andrade. 
01/13 Literatura de Cordel do 

século XXI 

(obra de Klévisson Viana) 

UFRS RS / S   Análise literária Performance, oralidade, escrita, cultura 

erudita e cultura popular, tradição e 

inovação, literatura popular brasileira: 

aspectos do folclore, folk comunicação. 
02/13 Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário e São 

Benedito, em 

Florianópolis/SC  

PUC SP / SE História Social SC / S Histórica 

(uso de memórias registradas em 

documentos escritos e fotografias) 

Expressão cultural, espaços de sociabilidade, 

visibilidade social, festividades religiosas, 

devoções, festas e procissões, memória, 

história. 
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03/13 Samba da cidade do RJ 

(atuação das mulheres nas 

3 primeiras décadas do 

século XX) 

UDESC SC / S Etnomusicologia RJ / SE Etnomusicologia 

(diálogo epistemológico entre as 

correntes antropológicas e históricas) 

Manifestação cultural, relações de gênero, 

musicologia, etnomusicologia, musicologia 

histórica e etnomusicologia.  

04/13 Confecção dos tapetes da 

festa católica de Corpus 

Christi, em Matão/SP 

UERJ RJ / SE Educação e 

Humanidades no 

Instituto de Artes 

SP / SE Antropológicas, Sociológicas e 

Heurísticas. Semiótica das imagens 

(Pesquisa de campo. Estudo de caso) 

Festa, imagem, cultura, sagrado, festa 

popular, identidade cultural, festas religiosas, 

sistemas simbólicos, representações. 
05/13 As cantorias do boi-de-

mamão  

UFSC SC / S Letras (Literatura 

Brasileira) 

SC / S Trabalho de campo, análise das 

narrativas, textos e históricos. 

(análise dos significados e os sentidos 

das cantorias e improviso para os 

sujeitos)  

Memória, identidade, representação, 

socialização, cultura popular, representação 

simbólica, sociabilidade.  

06/13 Não localizada       

07/13 Conjunto de Folclore 

Internacional Os Gaúchos 

(1959-1966)  

UFRS RS / S Ciência do 

movimento  

RS / S Histórico-cultural  

(história oral) 

Folclore, história cultural, história oral, dança 

folclórica, adaptação de termos folclóricos, 

folclore moderno. 
08/13 Comunidade de Santo 

Antônio de Pinheiros Altos 

– Piranga/MG 

 

 

UFV MG / SE Extensão-Rural MG / SE Etnografia 

(Análises bibliográficas e documentais) 

Memória, Programa Brasil Quilombola, 

políticas públicas, Plano Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

(PNATER), Fundação Palmares, cultura, 

identidade, reconhecimento, história, 

antropologia, Constituição de 1988. 
09/13 Festa Nossa Senhora do 

Rosário da Comunidade 

Negra dos Arturos, 

Contagem/MG 

UFMG MG / SE Estudos do 

Lazer/Educação 

Física, Fisioterapia 

e Terapia 

Ocupacional 

MG / SE Etnografia Arturo, Festa, cotidiano, aprendizagem, 

identidade, religiosidade. 

10/13 Irmandades de devoção a 

Nossa Senhora do Rosário 

e os africanos no Brasil do 

século XVIII 

Universidade 

de Lisboa - 

Portugal 

 História da África, 

Faculdade de 

Letras 

 Hermenêutica do cotidiano 

(experiência cotidiana). Análise 

documental (das irmandades – atas, 

livros caixa, etc)  

Devoção, Africanos, Nossa Senhora do 

Rosário, identidade, culto, religiosidade, 

cultura, tradução, etnia. 

11/13 Não localizada       

12/13 Não localizada       

13/13 Não localizada       

14/13 Capoeira de rua de Belo 

Horizonte (1970-1990)  

UFMG MG / SE Estudo do Lazer, 

Escola de 

Educação Física, 

Fisioterapia e 

Terapia 

Ocupacional 

MG / SE Pesquisa historiográfica 

(História oral)  

Capoeira, história, memória, lazer. 
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15/13 Festa de São Pedro, 

Tambaú, João Pessoa – PB 

(processo de organização, 

realização e transformação 

da festa) 

UFPB PB / NE PPG em Sociologia PB / NE Sociológica 

Pesquisa participante (registro escrito, 

áudio e fotos) Conversas informais, 

entrevistas. 

Estabelecidos e outsides, processo de 

gentrification, festa, cultura popular, laços de 

reconhecimento, memória, celebração, 

reinvenção da festa-participação, festa-

espetáculo, rupturas e continuidades, 

identidade. 
16/13 Dança de salão de Belo 

Horizonte 

 

UFMG MG / SE PPG em Educação 

Física, Fisioterapia 

e Terapia 

Ocupacional 

MG / SE Sociológica 

(pesquisa bibliográfica e de campo)  

Jogo, dança, lazer, cultura popular, 

manifestações culturais. 

17/13 Cantos dançados (o coco 

dançado: Cariri) 

(candombe: Lagoa Santa) 

 

UFMG MG / SE PPG em Letras  CE / NE 

MG / SE 

Pesquisa inserida nos estudos da 

oralidade e da performance de 

comunidades religiosas e grupos 

tradicionais. 

Catalogação dos cantos do coco e do 

candombe (registro e análise 

comparativa das duas tradições) 

Poética, história, religiosidade, sistema de 

vida e de trabalho, manifestações culturais, 

canto e dança. 

18/13 Celebração ao Senhor 

Bom Jesus dos Passos  

UFPI PI / NE PPG em História 

do Brasil 

PI / NE Escrita histórico-etnográfica. 

(Etnografia e História oral)  

 

Patrimônio cultural Brasileiro, religiosidade, 

devoção, catolicismo popular, religiosidade 

popular, invenção da tradição, ressonância, 

rito, simbólico e festa, catolicismo 

institucional. 
19/13 Festa de Reinado de 

Nossa Senhora do Rosário 

(cobertura televisiva feita 

pela TV Oeste, Formiga – 

MG) 

PUC MG / SE Graduação em 

Jornalismo 

MG / SE História oral temática 

Estudo de caso. 

Análise exploratória de uma 

reportagem e de um documentário.  

Reinado, comunicação regional, globalização 

da informação, identidade, local, global, 

cultura e meios de comunicação, cultura 

popular, evento cultural e folclórico 

tradicional e religiosa. 
20/13 Não localizada       

21/13 Festa da Penha (RJ)  

(trajetória da festa e seu 

legado para a música 

popular brasileira) 

UNISUAM RJ / SE Ciências Sociais RJ / SE Sociológica 

(pesquisa – ação) 

Pesquisa bibliográfica e documental.  

Cultura popular, tradição cristã, festividades 

pagãs, profano e sagrado, festas populares, 

patrimônio imaterial, cultura local e 

desenvolvimento, importância da 

preservação da cultura imaterial, folclore, 

herança popular-religiosa da festa. 
22/13 Folias de Reis UNIRIO RJ / SE Música / Centro 

de Letra e Artes 

MG / SE Etnografia 

(estudo das sonoridades. Significados 

simbólicos dos sons)  

Violência, estudo das sonoridades, 

performances, relações sociais, devoção, 

violência física, violência simbólica, ritual. 
23/13 Xilogravura de Adir 

Botelho 

UFRJ RJ / SE Artes 

Visuais/Escola de 

Belas Artes 

RJ / SE Não identifiquei Cultura popular, erudito, popular, 

xilogravura, imaginário popular, arte popular 

brasileira, conflito religioso, sertão 

nordestino, rede de significados. 
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24/13 Contribuições de Cecília 

Meireles para a educação 

e o folclore brasileiro 

UFF RJ / SE História Social  Histórica 

(análise documental) 

Educação, folclore, movimento folclórico 

brasileiro, nacionalismo, universalismo. 

Literatura. 
25/13 Bumba-meu-boi em 

Teresina – PI 

UFPI PI / NE Políticas Públicas PI / NE Pesquisa bibliográfica, documental e 

de campo  

Cultura, Arte e música, teatro e ritual, 

comunidade, sociabilidade, reciprocidade, 

espetacularização, políticas culturais e 

patrimoniais, políticas de eventos, decreto 

3551/2000 (bens culturais), constituição 

1988. 
26/13 Religião  

(mudanças no 

comportamento ou no 

ritual) 

 RJ / SE   Pesquisa de campo. Entrevistas.  Religião, rituais, redes sociais, ciência e fé, 

religião e internet, mitologia e religião, 

rituais e superstições. 

27/13 Funk carioca  UFRJ RJ / SE Artes Visuais / 

Escola de Belas 

Artes 

RJ / SE Etnografia 

(descrição densa e análises semióticas) 

Cultura, festa, espetáculo, Funk carioca, 

música, performance. 

28/13 Repente  

(repentistas da feita de 

São Cristóvão, RJ) 

UNIRIO RJ / SE Memória Social RJ / SE Observação, fotos, vídeos e áudio.  

Pesquisa nos acervos institucional do 

CNFCP (BAA, hemeroteca e cordelista). 

Questionários, entrevistas 

Oralidade e memória, memória e patrimônio, 

patrimônio imaterial, patrimônio cultural. 

29/13 Capoeira carioca  

(produção imaginária das 

relações entre a 

malandragem e a 

capoeira)  

Gama Filho RJ / SE Educação Física RJ / SE Enfoque teórico-metodológico dos 

imaginários sociais 

(análise do discurso) 

Mito e capoeira, religião, ideologia política 

(imaginários sociais), ritual. 

30/13 Teatro musicado e a 

canção popular na cidade 

de São Paulo entre 1914 e 

1934 

USP SP / SE História Social SP / SE Histórica 

(pesquisa documental) 

 

Entretenimento e massificação da cultura em 

SP, teatro musicado. 

31/13 Folclore obsceno das 

crianças 

(textos, falas e gestos 

quantificado de obscenos 

porque ofendem o pudor 

e a decência) 

UFMG MG / SE Educação  Observação da interação entre as 

crianças e entrevistas com adultos  

Folclore infantil, cultura infantil, cultura de 

pares, memórias obscenas infantis, 

reprodução interpretativa.  

32/13 Bumba-meu-boi  

Análise do ritual de um 

grupo de boi (da 

produção do material até 

a morte do boi) 

 

UFPI PI / NE Antropologia  Antropológica 

(Etnografia e observação participante. 

Estudo de caso) 

Ritual, brincadeira, fantasias, bumba-meu-

boi. 



73 

 

 

33/13 Religiões (cristianismo e 

religiões afro-brasileiras)  

 PR / S Antropologia e 

Sociologia  

 Abordagem antropológica e 

sociológica 

(análise documental) 

Ritos afro-brasileiros, cultura religiosa 

africana, patrimônio cultural imaterial, 

folclorização, cura e pajelança, cristianismo, 

candomblé, umbanda, religiosidade popular, 

embate religioso. 
34/13 Lenda dos tesouros 

enterrados no Paraguai, 

no período de 2009 a 

2012, 

 

UFSC SC / S Jornalismo Paraguai Debate sobre a epistemologia do 

jornalismo contemporâneo. 

Análise de conteúdo (40 matérias 

jornalísticas publicadas na versão 

online do ABC color) 

Mito, lenda, folclore, jornalismo, mitos 

folclórico. 

35/13 Literatura de Cordel PUC SP / SE PPG em 

Comunicação e 

Semiótica 

 Antropológica 

Estudo comparativo 

(observação participante, entrevistas e 

análise qualitativa)  

Cordel, ciberrepente, peleja virtual, pelejas 

imaginárias de cordel, disputa poética via e-

mail ou bate-papo nas redes sociais, 

poéticas de tradição, repentistas. 
36/13 Não localizada       

37/13 Festival do Folclore de 

Olímpia  

UNICAMP SP / SE Música SP / SE Etnomusicologia 

(pesquisa documental, entrevistas, 

produção de material audiovisual) 

Folclore, Divino Espírito Santo, espaço de 

consagração, tradição inventada. 

38/13 Carnaval de 1912 (RJ)  UFF RJ / SE História RJ / SE Perspectiva historiográfica 

(pesquisa e análise documental)  

Cultura popular, festas, carnaval, renovação, 

historiográfica, tempo da festa. 
39/13 Feira de artesanato 

(artesanato e lugar) 

Instituto 

Metodista 

Granvery 

MG / SE Gestão Patrimônio 

Cultural  

MG / SE Etnografia. Estudo de caso. 

(pesquisa bibliográfica, observação, 

registro fotográfico, aplicação de 

questionário, análise do conteúdo) 

Cultura, identidade, memória, patrimônio, 

patrimônio cultural, artesanato, folclore, 

cultura popular, tradição, lugar, espaço 

urbano.  
40/13 Não localizada      

 

 

41/13 Festa do Tropeiro 

(Silveiras/SP) 

UNESP SP / SE Comunicação  SP / SE Observação participante, aplicação de 

questionário, análise qualitativa e 

entrevista 

Comunicação, globalização, 

folkcomunicação, folkmídia. 

42/13 Círio de Nazaré 

(importância do mito 

nazareno nos diversos 

rituais do Círio) 

 PA / N Antropologia  Antropológica 

(pesquisa bibliográfica) 

Internacionalidade do Círio, regionalidade 

do Círio, nacionalidade do círio, catolicismo 

do Círio, hibridismo antológico, hibridismo 

cultural, imagens e símbolos, universalidade 

do Círio.  
43/13 Não localizada      

 

 

44/13 A crença popular sobre 

uma praga ou maldição de 

um padre ofendido ou 

injuriado 

Não 

informou 

 História e Folclore SP / SE Histórica e folclórica 

(associar este costume ou tradição à 

Bíblia Sagrada) 

Praga, tradição, castigo, maldições, folclore. 



74 

 

 

45/13 Benditos entoados pelos 

romeiros durante a 

romaria ao Santuário do 

Bom Jesus da Lapa – BA. 

PUC SP / SE Música BA / NE Abordagens teóricas (História, 

Sociologia, Antropologia e Folclore). 

Análise através de uma perspectiva 

ritual 

Sertão, Peregrino, Peregrinação, ritos e 

benditos, romaria, santuário, mitos, romeiros.  

 

46/13 Não localizada       

47/13 Música de tradição oral da 

Romaria da Bandeira do 

Divino Espírito Santo no 

Litoral Paranaense 

(ensino/aprendizagem) 

UFPR PR / S Música PR / S Semiótica aplicada à Etnomusicologia 

(Etnografia e revisão de literatura) 

Zona de desenvolvimento proximal. Divino 

Espírito Santo. Manifestações musicais de 

tradução oral. Simbolismo.   

48/13 Comunidade Negra dos 

Arturos 

(o campo político da 

cultura popular no Brasil)  

UNB DF / CO Antropologia MG / SE Antropológica 

 

Cultura popular (categoria analítica e social), 

políticas culturais brasileiras, identidade 

nacional, relações raciais, folclorismo 

europeu, folclore. 
01/14 Não localizada       

02/14 Festa do Cariri 

(alimentação)  

  Antropologia CE / NE Histórico-cultural 

(Etnografia e história oral) 

Devoção, ritual, sagrado e profano, religião, 

comida, sociabilidade, cultura popular, 

patrimônio 
03/14 Catira de Uberaba UFU MG / SE História e Folclore MG / SE Histórico-cultural 

(Análise documental, exploratória e 

descritiva) 

Cultura popular, dança, história, 

sociabilidade, memória, folclore, 

representação, campo, cidade, identidade, 

festas, tradição. 
04/14 Festejos tradicionais 

brasileiro 

PUC RJ / SE Literatura, Cultura 

e Contemporanei-

dade 

MA / NE 

SE / NE 

Histórica 

(História oral) 

Ritual, encantaria, narrativas, mitos, folclore. 

05/14 Cavalhada de Santo 

Amaro 

UENF RJ / SE Patrimônio 

Imaterial (políticas 

culturais) 

RJ / SE Antropológica 

(Etnografia) 

Patrimônio imaterial, cultura popular, 

folclore, pontos de cultura, políticas culturais. 

06/14 Benzedeiras de Campo 

Largo-PR 

(uso da fotografia)  

UFPR PR / S Antropologia 

Visual 

PR / S Antropológica 

(Leitura dos usos da fotografia - 

tradução e interpretação) 

Religiosidade, memória coletiva, ritos, rezas, 

catolicismo popular. 

07/14 Máscaras brincantes do 

nordeste (máscara de boi) 

UNIRIO RJ / SE Teatro ?? / NE Pesquisa-ação Máscaras, rituais, festa popular, culturais 

tradicionais, folguedos, carnaval, boi, 

reisado, folia de reis, performance. 
08/14 Folia de reis em bairros 

populares de Juiz de Fora 

UFJF MG / SE Comunicação e 

Antropologia 

MG / SE Antropológica 

(Etnografia) 

Cultura popular, comunicação, comunidade, 

violência, religião, mídia. 
09/14 Quatro mandões 

portadores do corpo 

fechado  

UNIMONTE MG / SE História Social BA / NE 

MG / SE 

Histórica 

(Análise documental) 

Corpo fechado, conflitos armados, violência 

política, crenças mágicas, crendices 

populares, mágico-religioso, cultura 

sertaneja. 
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10/14 Departamento cultural do 

GRES Acadêmicos do 

Salgueiro 

UFRJ RJ / SE PPG Sociologia e 

Antropologia 

RJ / SE Sociológica e antropológica 

(Etnografia. Análise das narrativas) 

Cultura popular, carnaval, antropologia 

urbana, memória, narrativa, representação. 

11/14 Centro de cultura 

(proposta de criação) 

UFV MG / SE Arquitetura e 

Urbanismo 

BA / NE Estudo de caso Cultura popular, identidade cultural, cultura 

baiana, cultura indígena, valorização da 

cultura local, centro cultural 
12/14 Não localizada       

13/14 Festas religiosas e 

populares de Ouro Preto 

UFOP MG / SE Arquitetura e 

Urbanismo 

MG / SE Pesquisa teórica e empírica. Relato 

histórico. Redefinição da cidade a 

partir das festas 

Festas, cidade, cotidiano, espaço social, 

espetacularização, relações sociais 

14/14 Comunidade Negra dos 

Arturos 

UnB DF / CO Antropologia 

Social 

MG / SE Antropológica 

(Etnografia) 

Cultura popular, políticas públicas, políticas 

culturais, folclore, identidade nacional, 

relações raciais. 
15/14 Axé music  RJ / SE Etnomusicologia 

Deptº. História 

Estudos Culturais 

 Escreve a partir da própria experiência 

no mundo musical 

Cultura de massa, gênero musical, 

identidade cultural, pós-modernidade, arte, 

sociedade de consumo. 
16/14 Festas nativistas 

(identidades musicais e 

representação) 

UFRS RS / S Música 

Etnomusicologia 

 

RS / S Etnografia 

(análise das performances) 

Indústria cultural, representações, bens 

materiais e simbólicos, tradição, 

modernidade, desterritorialização, 

reterritorialização. 
17/14 Folias de Reis    SP / SE 

MG / SE 

Etnografia 

Estudo de caso 

Saber tradicional, trocas imateriais, 

performance. 
18/14 Roda de samba UFRJ RJ / SE Comunicação e 

Cultura 

RJ / SE Sócio-histórica 

(Pesquisa bibliográfica e de campo) 

Tradição, reterritorialização, indústria 

cultural, políticas culturais, 

institucionalização. 
19/14 Personagens: baba iagá 

(folclore russo) e cuca 

(folclore luso-brasileiro) 

PUC SP / SE Literatura e Crítica 

Literária 

 Análise morfológica, psicológica e 

histórico-etnográfica 

Tradição oral, estudo do folclore, contos 

folclóricos, contos de magia. 

20/14 Personagens da Semana 

Santa em Ouro Preto 

UFRJ RJ / SE Antropologia MG / SE Antropológica 

(Etnografia) 

Teatro da religião, bens culturais, 

sociabilidade, patrimônio cultural da 

humanidade. 
21/14 Banda de Congo 

(Piabas/Irundi) 

UFES ES / SE Cultura e 

Educação/ 

Pedagogia 

ES / SE Pesquisa-ação Processos educativos, memória coletiva, 

manifestação cultural, políticas públicas. 

22/14 Jarê (religioso de matriz 

africana) 

UFRJ RJ / SE Antropologia BA / NE Antropológica 

(Etnografia) 

Religiões de matriz africana, rituais 

religiosos. 
23/14 Roger Melo e Getulio 

Damado  

UERJ RJ / SE Artes RJ / SE Narrativas visuais  

(de objetos feitos de sucatas e de 

livros ilustrados) 

Cultura popular, ludismo, artes, 

resignificação, patrimônio vivo, construção 

de identidade. 
24/14 Não localizada       
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25/14 A brincadeira do boi 

(função da máscara) 

UFBA BA / NE Artes Cênicas PA / N Etnometodologia 

Etnoanalogia 

 

Máscaras, espetacularidade, memória, 

cortejos populares. 

26/14 Geraldo Filme (trajetória e 

obra do sambista) 

UNICAMP SP / SE Antropologia 

Social 

SP / SE Antropológica 

(Etnografia, narrativas e análise 

documental) 

Cultura negra, cultura popular, musicologia, 

folclore, memória. 

27/14 Não localizada       

28/14 Estudo da narrativa oral 

caipira na 

contemporaneidade 

UNICAMP SP / SE  SP / SE História oral e análise literária Memória, tradição oral, memória da tradição. 

29/14 Moçambique do Tonho 

Pretinho 

UnB DF / CO Antropologia 

Social 

MG / SE Antropológica 

(Etnografia) 

Reinado, festas populares, benzeções, rituais, 

males, catolicismo popular. 
30/14 Mestre Antônio Bastião UFSC SC / S Antropologia 

Social 

MG / SE Biografia etnográfica  Política cultural, tradição, instrumentos 

musicais, patrimônio imaterial, PNPI. 
31/14 Bala delícia ou bala de 

coco 

  Ciência do Folclore MG / SE Etnografia histórica. Análise 

documental 

Ressignificações culturais e simbólicas, 

circularidade, cultura popular, simbolismo. 
32/14 Representações 

tradicionais na periferia da 

zona urbana 

UFJF MG / SE Ciência da Religião MG / SE Entrevistas Magia, estigma, raça, benzedores, 

catolicismo rústico, catolicismo rural, grupos 

religiosos. 
33/14 Festa do Sairé em Alter do 

Chão (processo de 

reconstrução) 

PUC SP / SE História Social PA / N Histórica 

(Etnografia) 

Memória, devoção, tensões, festa, tradição, 

catolicismo popular, cultura popular, festa 

do divino, ressignificação. 
34/14 Não localizada       

35/14 Festas das irmandades de 

N.S. Rosário e S. Benedito 

dos Homens Pretos 

PUC SP / SE Estudos Culturais SC / S Histórica 

(Análise documental) 

Memória, história, cidade, espaços de 

sociabilidade, festas, catolicismo popular, 

esquecimento, devoção. 
36/14 Sociedade dos cordelistas 

“mauditos” 

UFOP MG / SE Letras 

Estudos da 

Linguagem 

 

CE / NE Análise do discurso Literatura de cordel, memória, memória 

discursiva, cultura popular. 

37/14 Camaradagem 

Fandangueira 

(Proposta de criação do 

espaço cultural) 

UFPR PR / S Deptº. Turismo 

Setor C. Humanas 

PR / S Pesquisa bibliográfica e de campo Turismo sustentável, cultura popular, 

identidade, memória, patrimônio cultural, 

fandango, cultura caiçara, turismo cultural. 

38/14 Viola-de-cocho UFMS MS / CO Educação Social MS / CO Estudo de caso Globalização cultural, políticas de 

patrimônio, patrimônio imaterial, modo de 

fazer. 
39/14 Folia de Reis do Morro 

Santa Marta  

(relação com as crianças) 

UERJ RJ / SE Educação RJ / SE Pesquisa bibliográfica e de campo Cultura popular, folia de reis. 
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40/14 Saveiro de vela de içar 

“Sombra da Lua” 

 BA / NE Antropologia BA / NE Antropológica 

(Etnografia e análise documental) 

Patrimônio, bem cultural, embarcação, 

tombamento, patrimônio naval, preservação 

do patrimônio cultural. 
41/14 Faca artesanal (processo 

de feitura) 

   PB / NE Pesquisa social e participativa Cutelaria, artesanato, cutelaria artesanal. 

42/14 Artesão e sua produção, 

Sisal/BA 

UFBA BA / NE Desenvolvimento 

e Gestão Social 

 

BA / NE Combinação de métodos de 

historiografia e história de vida 

Artesanato, cultura, identidade, 

desenvolvimento local, comercialização, 

memória, saberes populares. 
43/14 Imaginário apocalíptico 

popular no sertão do 

Seridó 

UFRN RN / NE História RN / NE Histórica 

(História oral) 

Cultura popular, memória, tradição oral, 

história local, beatismo, imaginário coletivo, 

crenças, memória social. 
44/14 Não localizada       

45/14 Não localizada       

46/14 Escolas de samba de SP 

(1968-1996) 

USP SP / SE Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas 

SP / SE Histórica 

(História oral e análise documental) 

 

47/14 Não localizada       

48/14 Folia de reis da Serra da 

Canastra 

USP SP / SE Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas 

MG / SE Etnografia Cultura popular, catolicismo popular, 

performance, devoção, memória 
49/14 Não localizada       

50/14 Programa Cultura Viva - 

Fortaleza (discurso da 

cultura popular nos 

Pontos de Cultura) 

UECE CE / NE Políticas Públicas e 

Sociedade 

(Centro de Estudos 

Sociais Aplicados) 

CE / NE História oral e pesquisa documental Culturas populares 

51/14 Folhetos de Cordel sobre 

o personagem Seu Lunga 

UFRN RN / NE Estudos de Mídia - / NE Estudo de caso 

Hermenêutica 

 

52/14 Não localizada       

53/14 Música da tribo indígena 

carnavalesca Tupynambás 

UFPB PB / NE Etnomusicologia PB / NE Etnomusicologia 

(Etnografia) 

 

54/14 Dança dramática das 

pastorinhas de Manaus 

UFAM AM / N Sociedade e 

Cultura na 

Amazônia 

AM / N Folclórica Folclore amazonense, pastorinhas, jovens, 

tradicional, moderno, riso e festa. 

01/15 Circo-teatro USP SP / SE Antropologia 

Social 

 Antropológica  

(Etnografia) 

Artistas populares, reflexidade, riso, filme 

etnográfico. 
02/15 Carnaval PUC SP / SE História SP / SE Sociológica, Antropológica e Histórico-

cultural 

(História oral) 

Cultura popular, patrimônio cultural, cidade 

histórica, políticas culturais. 

03/15 Repentistas UFPI PI / NE Antropologia PI / NE Antropológica e estudo da linguística 

(Etnografia) 

Interação, conflito, disputa, rito. 

04/15 Colegiado Setorial de 

Culturas Populares (CSCP) 

UFBA BA / NE 

 

Cultura e 

Sociedade 

 Antropológica 

(Estudo de caso) 

Culturas populares, políticas culturais, 

diversidade cultural. 
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05/15 

 

Comunidade Negra dos 

Arturos 

UnB DF / CO Antropologia 

Social 

MG / SE Antropológica 

(Etnografia) 

Cultura popular, políticas públicas, políticas 

culturais, folclore, relações raciais, identidade 

nacional. 
06/15 O boto (relações de 

gênero) 

PUC SP / SE Psicologia Clínica Amazônia 

/ N 

Psicologia analítica 

(Análise documental) 

Folclore, mitos, simbolismo, gênero.  

07/15 Estrada de Ferro de 

Quirino 

UFRRJ RJ / SE História RJ / SE Histórica e 

Antropológica 

(História oral) 

Memória, história, identidade. 

08/15 Festa Cruzada pela paz 

mundial 

 

UFF RJ / SE Produção Cultural RJ / SE Estudos culturais 

(Análise documental e etnografia) 

Políticas públicas, patrimônio imaterial, festa, 

diversidade cultural, cultura cigana. 

09/15 Samba USP SP / SE História Social SP / SE Histórica 

(História oral) 

Memória, patrimônio imaterial, cultura 

popular, patrimônio cultural. 
10/15 Engraxates e música USP SP / SE História Social SP / SE Histórica 

(História oral, análise documental) 

Rua, cidade, sociabilidade, cotidiano, música 

popular, cultura popular. 
11/15 Teatro musicado USP SP / SE História Social SP / SE Histórica 

(História oral) 

Música popular, cultura popular, cultura 

urbana, memória. 
12/15 Brincantes de um bumba-

meu-boi 

UFF RJ / SE História MA / NE Histórica 

(História oral) 

Cultura popular, memória coletiva, história, 

folclore, patrimônio imaterial. 
13/15 Brinquedos de Miriti UFPA PA / N Antropologia e 

Sociologia 

PA / N Antropológica, Sociológica e 

Estudo das culturas populares 

Identidade, política pública, cultura popular, 

relações sociais, vida associativa. 
14/15 Folia de Reis da Serra 

(performance musical)  

UFPB PB / NE Etnomusicologia MG / SE Concepção folclorista. Abordagem 

antropológica e etnomusicologia 

(Etnografia) 

Tradição, religiosidade, identidades, 

pertencimento, rito, performance, folclore, 

cultura popular catolicismo popular. 
15/15 Dança dos Congos de 

Goiás 

UFG GO / CO Antropologia GO / CO Antropológica 

(Etnografia) 

Patrimônio cultural, políticas de patrimônio, 

patrimônio imaterial, memória, 

performances, ritual, centro histórico, festa 

do Divino 
16/15 Sítio da Índia -Quixadá 

(Esculturas de Alberto 

Porfírio) 

UECE CE / NE História Cultural CE / NE Histórica 

(Pesquisa histórica) 

 

Espaço cultural, religiosidade, crenças, 

representações, sagrado e profano, cultura 

popular, memória 
17/15 Carnaval Não 

vinculada 

 Antropologia RJ / SE Antropológica 

(Etnografia, Etnologia) 

Memória oral, folclore, identidade, 

antropologia da festa, cultura popular 
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APÊNDICE C – Monografias analisadas – 1960 a 1969 / 2011 a 2015 

 
Localização Tipo* Título que concorreu Autor (a) Orientador (a) Categoria ** 

 

Premiação 

01/1960 M A forma-romance no folclore brasileiro Rossini Tavares de Lima Não informado Literatura popular 1º lugar 

01/1962 M Alimentos preparados à base de mandioca Mário Ypiranga Monteiro Não informado Alimento 1º lugar 

01/1963 M Folclore Fluminense Maria Teresa Mello Soares Não informado Literatura Popular  

02/1963 M Era uma vez (História de Trancoso) João Nonon de Moura 

Ibiapina 

Não informado Literatura Popular  

03/1963 M Temas do folclore brasileiro Adelino Brandão Não informado Indivíduo/ 

Pessoa 

2ª menção 

honrosa 

04/1963 M A lenda do caripira (Motivo folclore amazônico) Raimundo Correa 

Gonçalves 

Não informado Literatura Popular/ 

Lenda 

 

05/1963 M Meu senhor dos navegantes e outras festas baianas Nair Diniz Torreão da 

Costa 

Não informado Atividade Ritual/  

Festa Popular/ 

Festa Religiosa 

 

800.855 

(813/815) 

/ T8281 

M A língua e o folclore da Bacia do São Francisco Edilberto Trigueiros  Literatura popular  

633.73:398 

(815.6) / 

M321f 

M O folclore do café Marina de Andrade 

Marconi; Alfredo Henrique 

Costa 

 Literatura popular 1º lugar 

82-36 

(815.6) / 

F3630 

M 82 histórias populares colhidas em Piracicaba/São Paulo Waldemar Iglesias 

Fernandes 

 Literatura Popular/ 

Conto Popular 

1º lugar 

? M O diabo no conto popular paraibano Pseud.: Justino Não informado Literatura Popular/ 

Conto Popular 

 

? M Da boca do povo de minerada - MG Pseud.: Mineiro Não informado Atividade Ritual/ 

Atividade Narrativa 

 

01/2011 T A poesia oral nos estudos folclóricos da região sul do Brasil: 

conceitos, perspectivas e práticas (1945-1995) 

Marcelo Rodrigues Jardim Prof. Dr. Frederico 

Augusto Garcia 

Fernandes 

Literatura Popular/ 

Poesia Popular 

 

02/2011 D Carnavais da abolição: diabos e cucumbis no Rio de Janeiro (1879-

1888) 

Eric Brasil Nepomuceno Profa. Dra. Martha 

Abreu 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular 

1º lugar 

03/2011 D A ginga de capoeiristas e intelectuais: disputadas pelo significado 

da capoeira no Brasil (1930-1960) 

Jorge Maurício Herrera 

Acuña 

Não informado Atividade Ritual/ 

Jogo 

2ª menção 

honrosa 
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04/2011 D Da navalha ao berimbau: o imaginário social nas cantigas de 

capoeira 

Jorge Felipe Fonseca 

Moreira 

Profa. Dra. Nilda Teves 

Ferreira 

Atividade Ritual/ 

Jogo 

 

05/2011 D A sociedade de etnografias e folclore: um laboratório imaginado 

(1935 – 1938) 

Luisa Valentini  Profa. Dra. Fernanda 

Arias Peixoto 

Associação/ 

Instituição 

 

06/2011 M Midiatização do sotaque de bumba-meu-boi de costa de mão: 

reflexões acerca das formas de divulgação dos grupos e do 

tratamento dado pelo caderno de cultura alternativo 

Andrea Lana Pereira dos 

Santos 

Não informado Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

07/2011 D Mapeamentos musicais no Brasil: três experiências em busca da 

diversidade 

Carla Alberta Matta Profa. Dra. Lucia Lippi 

de Oliveira 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

08/2011 T O carteiro e cultura popular carioca na belle époque: Alexandre 

Gonçalves Pinto e “o choro” 

Pedro de Moura Aragão Profa. Dra. Martha 

Tupinambá de Ulhóa 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical/ 

Choro 

2º lugar 

09/2011 D Entre a roda de boi e o museu: um estudo da careta de cazumba Flora Moana Mascelani Van 

de Beuque 

Profa. Dra. Maria Laura 

Viveiros de Castro 

Cavalcanti 

Indivíduo/ 

Personagem 

1ª menção 

honrosa 

10/2011 T O “passado negro”: a incorporação da memória negra da cidade de 

Campinas através das performances de legados musicais 

Erica Gies Brecht Profa. Dra. Lenita W. 

Mendes Nogueira 

Associação/ 

Grupo 

 

11/2011 D Revista Brasileira de Folclore: intelectuais, folclore e políticas 

culturais (1961 – 1976) 

Ana Loryn Soares Não informado Associação/ 

Instituição/Editora 

 

12/2011 D Elomar e a cultura popular sertaneza Simone da Silva Guerreiro Não informado Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

13/2011 T O intelectual “feiticeiro”: Edison Carneiro e o campo de estudos das 

relações raciais no Brasil 

Luiz Gustavo Freitas Rossi Profa. Dra. Heloísa 

Pontes 

Indivíduo/ 

Pessoa 

3ª menção 

honrosa 

14/2011 T Um estudo argumentativo de cordéis midiatizados  Simone de Paula dos 

Santos Mendes 

Prof. Dr. Wander 

Emediato de Souza 

Literatura Popular/ 

Literatura de 

Cordel 

 

18/2011 D A exortação de corpos: uma etnografia sobre os ritos fúnebres  Jaqueline Pereira de Sousa Não informado Atividade Ritual/ 

Rito 

 

19/2011 T Resistencia e apropriação de práticas do management no organizar 

de coletivos da cultura popular 

Luciana Araújo de Holanda Profa. Dra. Cristina 

Amélia Pereira de 

Carvalho 

Associação/ 

Instituição 

 

20/2011 D  ÔH filhos da mamãe preta das senzalas: uma pedagogia da 

corporalidade gingando sincopado nas danças dramáticas de Mário 

de Andrade 

Adalberto de Palmas 

Pereira 

Não informado Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

21/2011 D Africanos e afro-descendentes nas origens do Brasil: raça e relações 

raciais no II Congresso afro-brasileiro de Salvador (1937) e no III 

Sarah Calui Amaral Silva Não informado Lugar  
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Congresso sul-rio-grandense de história e geografia do IHGRS 

(1940) 

01/2012 D Performance musical dos Ternos de Catopês de Bocaiúva (MG) Fábio Henrique Ribeiro Prof. Dr. Luis Ricardo 

Silva Queiroz 

Atividade Ritual/ 

Dança 

3ª menção 

honrosa 

04/2012 D A construção de Carmen Miranda em símbolo da identidade 

nacional (1929-1939) 

Daniela Daflon Yunes Prof. Dr. Leonardo 

Affonso de Miranda 

Pereira 

Indivíduo/ 

Pessoa 

 

06/2012 T Um norte para o romance brasileiro: Franklin Távora entre os 

primeiros folcloristas 

Cristina Betioli Ribeiro Profa. Dra. Márcia 

Azevedo de Abreu 

Literatura Popular/ 

Romanceiro 

1ª menção 

honrosa 

12/2012 T Arte, aprendizado e experiência: a construção do “ser figureiro” em 

Taubaté (SP) 

Valéria Leite de Aquino Profa. Dra. Maria Laura 

Viveiros de Castro 

Cavalcanti;  Prof. Dr. 

Ricardo Gomes Lima 

(coorient.) 

Atividade 

Produtiva/ 

Técnica Artesanal 

2º lugar 

20/2012 T O ator e o folião no jogo das máscaras da Folia de Reis Rogério Lopes da Silva 

Paulino 

Prof. Dr. Veronica 

Fabrini Machado de 

Almeida 

Artefato/ 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

22/2012 M A feira dos mitos: a fabricação do folclore e da cultura nordestinos 

(nordeste 1920-1950) 

Durval Muniz de 

Albuquerque Junior 

Não informado Lugar/ 

Feira Popular 

1º lugar 

24/2012 D Da música folclórica à música mecânica: uma história do conceito 

de música popular por intermédio de Mário de Andrade 

Juliana Pérez González Prof. Dr. José Geraldo 

Vinci de Moraes 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

2ª menção 

honrosa 

?/2013 ? Três silêncios e uma cruz Ewelter de Siqueira e 

Rocha 

Prof. Dra. Rose Satiko 

Gitirana Hikiji 

 1º lugar 

 

?/2013 ? Sortilégio do registro: Aires da Mata Machado, os vissungos e os 

negros do garimpo em Minas Gerais 

Oswaldo Giovannini Júnior Profa. Dra. Maria Laura 

Viveiros de Castro de 

Cavalcanti 

 2º lugar 

?/2013 ? Vamos fazer um fandango: arranjos familiares e sentidos de 

pertencimento em um dinâmico mundo social 

Joana Ramalho Ortigão 

Correa 

Profa. Dra. Maria Laura 

Viveiros de Castro 

Cavalcanti 

 1ª menção 

honrosa 

?/2013 ? O cordel na feira de São Cristóvão: contando histórias, tecendo 

memórias 

Sylvia Regina Bastos 

Nemer 

Prof. Dr. Luís Reznik  2ª menção 

honrosa 

?/2013 ? Almirante, "a mais alta patente do rádio, e a construção da história 

da música popular brasileira (1938-1958) 

Giuliana Souza de Lima Prof. Dr. José Geraldo 

Vinci de Moraes 

 3ª menção 

honrosa 

01/2013 D A literatura de cordel no século XXI: novas e velhas linguagens e 

velhas linguagens na obra de Kleivisson Viana 

Lívia Petry Rosa Dra. Ana Lúcia Liberato 

Tettamanzy 

 

Literatura Popular  



82 

 

 

02/2013 D "Divertem-se então à sua maneira": festas e morte na irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Florianópolis (1888-

1940) 

Leandro Karla Rascke Dra. Maria Antonieta 

Martines Antonacci 

Associação/ 

Instituição 

 

03/2013 M O feminino no samba: música e relações de gênero no samba 

carioca 

Rodrigo Cantos Savelli 

Gomes 

Prof. Dr. Acácio Tadeu 

de Camargo Piedade 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

04/2013 D Representações simbólicas em percurso efêmero: o corpus christi 

em cor e areia 

Maurílio Guimarães Soares Profa. Dra. Isabela 

Nascimento Frade 

Artefato/ 

Objeto sagrado 

 

05/2013 M O cantador do boi-de-mamão: um mestre no improviso entre as 

cantorias 

Antonieta Mercês da Silva Prof. Dra. Tereza 

Virgínia de Almeida 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

07/2013 D Folclore da dança em Porto Alegre: a formação do conjunto de 

folclore internacional Os Gaúchos (1959-1966) 

Christiane Garcia Macedo Profa. Dra. Silvana 

Vilodre Goellner 

Dança Folclórica  

08/2013 D O quilombo de Santo Antônio de Pinheiros Altos: entre o processo 

de reconhecimento e a construção cultural 

Icaro Trindade Carvalho Profa. Dra. Sheila Maria 

Doula 

Associação/ 

Comunidade 

 

09/2013 D Arturos, filhos do Rosário: nas práticas sociais, uma história que se 

revela na festa de Nossa Senhora do Rosário 

Karla Tereza Ocelli Costa Prof. Dr. José Alfredo 

Oliveira Debortoli 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular/ 

Festa Religiosa 

 

10/2013 D As irmandades de Nossa Senhora do Rosário e os africanos no Brasil 

do Século XVIII 

Maristela dos Santos 

Simão 

Profa. Dra. Isabel de 

Castro Henriques; Prof. 

Dr. Paulino de Jesus 

Francisco Cardoso 

Associação/ 

Instituição 

 

14/2013 D História da capoeira de rua de Belo Horizonte (1970 -1990): 

manifestação cultural, lazer e política na sociedade moderna 

Vinícius Thiago de Melo Prof. Dr. Walter Ernesto 

Ude Marques 

Atividade Ritual/ 

Jogo 

 

15/2013 T Entre mar e terra: a festa de São Pedro em Tambaú Pseudônimo: Luiza do Mar Prof. Dr. Marcos Ayala Atividade Ritual/ 

Festa Popular/ 

Festa Religiosa 

 

16/2013 D Lazer e dança de salão na cultura popular contemporânea Tiago Tonial Prof. Dr. Rafael Fortes 

Soares 

Atividade Ritual/ 

Dança 

 

17/2013 D Na batida do corpo, na pusada do cantá: inscrições poéticas no 

coco cearense e candombe mineiro 

Ridalvo Felix de Araujo Profa. Dra. Sônia Maria 

de Melo Queiroz 

Atividade Ritual/ 

Dança 

 

18/2013 D Por entre rezas e procissões: as celebrações em louvor ao Senhor 

Bom Jesus dos Passos Oeiras - PI (1859 - 2012) 

Ariane dos Santos Lima Profa. Dra. Áurea da Paz 

Pinheiro 

Atividade Ritual/ 

Prática Religiosa 

 

19/2013 M TV Oeste e a cobertura do reinado de Nossa Senhora do Rosário, 

em Formiga: análise a partir das histórias orais dos congadeiros 

Lenir da Silva Campos Profa. Aida Franco de 

Lima 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular/ 

Festa Religiosa 

 

21/2013 D A festa da Penha: cultura popular e desenvolvimento Ricardo José Tavares do 

Carmo 

Profa. Dra. Maria 

Geralda de Miranda 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular/ 
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Festa Religiosa 

22/2013 T Sons, violência e devoção: um estudo sobre as folias de reis em Juiz 

de Fora - MG 

Marcelo de Castro Lopes Profa. Dr. Elizabeth 

Travassos; Prof. Dr. 

Daniel Bitter (coorient.) 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

23/2013 D A arte popular na xilogravura de Adir Botelho: unindo dois 

universos culturais através da narrativa gráfica dos conflitos de 

fundo religioso no nordeste brasileiro: Pedra Bonito, Caldeirão e 

Canudos 

Ricardo Antonio Barbosa 

Pereira 

Profa. Dra. Angela 

Ancora da Luz 

Atividade 

Produtiva/ 

Técnica Artesanal 

 

24/2013 D Cecília Meireles e a educação da infância pelo folclore Ana Paula Leite Vieira Prof. Dr. Martha 

Campos Abreu 

Indivíduo/ 

Pessoa 

 

25/2013 D “Não chores, meu papa capim”: arte, mística e política cultura na 

brincadeira do bumba-meu-boi 

Francisco da Silva Pereira Profa. Dra. Maria Dione 

Carvalho de Morais 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

26/2013 M O que mudou? Marcelo Coelho Loureiro Não vinculado à 

instituição de ensino e 

pesquisa 

Sistema de Crença/ 

Catolicismo 

Popular 

 

27/2013 D Funk: da periferia para o mundo: estudo da atual trajetória do 

movimento funk através da análise do trabalho do DJ Sany Pitbull 

Julia de Sá Haiad Prof. Dr. Marcus 

Dohmann 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

28/2013 D Memórias repentinas: a construção poética do nordeste pelos 

repentistas da Feira de São Cristóvão (RJ) 

Vitor Rebello Ramos Mello Profa. Dra. Andréa 

Lopes da Costa Vieira 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

29/2013 T Capoeira e malandragem no imaginário social de mestres e 

professores do Estado do Rio de Janeiro 

Jorge Felipe Fonseca 

Moreira 

Profa. Dra. Nilda Teves 

Ferreira 

Atividade Ritual/ 

Jogo 

 

30/2013 T Caipiras e carcamanos: teatro musicado, identidades e canção 

popular na cidade de São Paulo (1914-1934) 

Virgínia de Almeida Bessa Prof. José Geraldo Vinci 

de Moraes; Profa. 

Idelette Muzart-

Fonseca dos Santos 

Atividade Ritual/ 

Teatro Popular 

 

31/2013 D O folclore obsceno das crianças: modos e razões de seu 

compartilhamento 

Cibele Noronha de 

Carvalho 

Prof. Dr. Maria Cristina 

Gouvêa; Prof. Dr. 

Antônio Augusto G. 

Batista (coorient.) 

Atividade Ritual/ 

Atividade Narrativa 

 

32/2013 D Balanceando com a brincadeira de bumba-meu-boi: o ritual do 

grupo Imperador da Ilha 

Paula Layane Pereira de 

Sousa 

Prof. Dr. João Miguel 

Manzolilli Sautchuk 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

33/2013 M A cor dos nossos deuses: um estudo sobre as religiões afro-

brasileiras, sua satanização e resistência 

Victor Alves Pereira Não informado Sistema de Crença  

34/2013 D A lenda nas páginas do jornal: a presença do imaginário no 

jornalismo a partir da cobertura dos tesouros enterrados no 

Paraguai 

Andreolli de Brites da 

Costa 

Profa. Dra. Gislene Silva Literatura Popular/ 

Lenda 
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35/2013 T Teia de repente: impresso, oral, digital nas poéticas de oralidade Maria Alice Rocha Amorim Profa. Dra. Jerusa Pires 

Ferreira 

Literatura Popular/ 

Literatura de 

Cordel 

 

37/2013 D O festival do folclore de Olímpia, São Paulo: uma festa imodesta Estêvão Amaro dos Reis Profa. Dra. Lenita 

Waldige Mendes 

Nogueira 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular 

 

38/2013 D O sonho de todo folião: um ano com dois carnavais (Rio de Janeiro 

1912) 

Débora Paiva Monteiro Profa. Dra. Giselle 

Martins Venâncio 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular/ 

Carnaval 

 

39/2013 M Lugar de memória Glaucia Mangia Machado Profa. Dra. Mônica 

Olender 

Lugar/ 

Feira Popular 

 

41/2013 D Festa do tropeiro de Silveiras: uma abordagem folkcomunicacional Daira Renata Martins 

Botelho da Silva 

Prof. Dr. Pedro Celso 

Campos 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular 

 

42/2013 M Círio de Nazaré: do mito vieste, ao mito voltarás Heraldo Elias Montarroyos Dados institucionais 

não informados 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular/ 

Festa Religiosa 

 

44/2013 M Praga de padre Sérgio Henrique de 

Oliveira 

Dados institucionais 

não informados 

Literatura Popular/ 

Lenda 

 

45/2013 D Vamos todos para a Lapa visitar o Bom Jesus: o itinerário da romaria 

a partir dos benditos cantados pelos romeiros do Bom Jesus da 

Lapa-BA 

Giuliana Frozoni Prof. Dr. Pedro Lima 

Vasconcellos 

Atividade Ritual/ 

Cerimonia/ 

Conto Cerimonial 

 

47/2013 D Ensino/aprendizagem da música da folia do Divino Espírito Santo 

no litoral Paranaense 

Carlos Eduardo de Andrade 

Silva e Ramos 

Prof. Dr. Guilherme 

Gabriel Ballande 

Romanelli 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical/ 

Conto Cerimonial 

 

48/2013 D Pro povo é festa, pra gente é outra coisa: cultura popular, raça e 

políticas públicas na comunidade negra dos Arturos 

Caio Csermak Prof. Dr. José Jorge de 

Carvalho 

Associação/ 

Comunicação 

 

02/2014 M A cultura e a festa de renovação do Cariri: comida, religião e 

sociabilidade 

Ariza Maria Rocha Não informado Atividade Ritual/ 

Festa Popular/ 

Festa Religiosa 

 

03/2014 D A história do catira de Uberaba (1900-2000) Wagner Cesar Redua Profa. Dra. Maria Clara 

Tomaz Machado 

Atividade Ritual/ 

Dança 

 

 

04/2014 T Miragens de oriente: os mouros míticos no imaginário narrativo-

performático brasileiro 

Barbara de Brito Antunes 

Lito de Almeida 

Profa. Dra. Marília 

Rothier Cardoso 

Atividade Ritual/ 

Atividade Narrativa 

 

05/2014 D A cavalgada de Santo Amaro: uma cultura viva na baixada campista Gisele da Silva Gonçalves Profa. Dra. Simone 

Teixeira 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 
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06/2014 D Retratos da benção: uso da fotografia entre as benzedeiras de 

Campos Largo - PR 

Geslline Braga Profa. Dra. Liliana Porto Atividade Ritual/ 

Prática Religiosa 

 

07/2014 PD Máscaras brincantes do nordeste Raimundo Oswald 

Cavalcante Barroso 

Prof. Dr. José Luiz 

Ligiéro Coelho 

Artefato/ 

Objeto de adorno  

 

08/2014 D Cultura popular e comunicação: a folia de reis em bairros populares 

em Juiz de Fora 

Gabriela Marques 

Gonçalves 

Profa. Dra. Cristina 

Ferraz Musse; Prof. Dr. 

Bruno Fuser (coorient.) 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

09/2014 D O mandonismo mágico do sertão: corpo fechado e violência política 

nos sertões da Bahia e de Minas Gerais - 1856 a 1931 

Luis Carlos Mendes 

Santigo 

Profa. Dra. Carla Maria 

Junho Anastasia 

Indivíduo/ 

Pessoa 

1º lugar 

10/2014 D Cultura e memória na escola de samba Acadêmicos do Salgueiro Vinicius Ferreira Natal Profa. Dra. Maria Laura 

Viveiros de Castro 

Cavalcanti 

Associação/ 

Instituição 

 

11/2014 M Proposta para implantação de um centro de cultura em 

Cumuruxatiba - Prado-BA 

Ana Claudia Soares Abelha Profa. Dra. Josarlete 

Magalhães Soares 

Associação/ 

Instituição 

 

13/2014 M Espaço e espetáculo: estudo de algumas festas religiosas e 

populares em Ouro Preto - MG 

Natália Scareli Sarti Profa. Dra. Sulamita 

Fonseca Lino 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular 

 

14/2014 D Pro povo é festa, pra gente é outra coisa: cultura popular, raça e 

políticas públicas na comunidade negra dos arturos 

Caio Csermak Prof. Dr. José Jorge de 

Carvalho 

Associação/ 

Comunicação 

 

15/2014 M Que swing é esse? a formação do caldeirão de ritmos da axé music Diego da Rocha Viana 

Muniz 

Não informado Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

16/2014 D Campeirismo musical e os festivais de músicas nativista do sul do 

Brasil: a pós modernidade (re)construindo o "gaúcho de verdade" 

Clarissa Figueiró Ferreira Prof. Dr. Reginaldo Gil 

Braga 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular 

 

17/2014 M Conhecimento e performance nas folias de reis: as relações 

imateriais do ritual 

Daniel Luiz Arrebola Não informado Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

18/2014 D A roda de samba como prática de comunicação intertemporal: 

herança viva da tradição 

Paola Orcades Meirelles Prof. Dr. Eduardo 

Granja Coutinho 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

19/2014 D Da isbá na floresta gélida à caverna tropical: aproximações entre as 

personagens baba-iagá e cuca 

Majori Fonseca Claro Profa. Dra. Maria Rosa 

Duarte de Oliveira 

Indivíduo/ 

Personagem 

 

20/2014 T O teatro da religião: um estudo de ritual e performance dos 

personagens da semana santa em Ouro Preto 

Edilson Sandro Pereira Profa. Dra. Renata 

Castro Meneses 

Indivíduo/ 

Personagem 

2º lugar 

21/2014 M Processo educativos e memórias coletivas na banda de congo 

Piabas / Irundi 

Juliana Casotto Pirchiner Não informado Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

22/2014 T Jarê: cultura e resistência na Chapada Diamantina Gabriel Banaggia de Souza Prof. Dr. Márcio 

Goldman 

Atividade 

Ritual/Prática 

Religiosa 

 

23/2014 D Getúlio Damado e Roger Mello: conexões entre o campo da arte e o Maristela Pessoa Ramos Prof. Dr. Ricardo Gomes Indivíduo/  
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universo lúdico infantil Lima; Lygia Baptista 

(coorient.) 

Pessoa 

25/2014 T O boi e a máscara: imaginário, contemporaneidade e 

espetacularidade nas brincadeiras de boi de São Caetano de 

Odivelas - Pará 

Silvia Sueli Santos da Silva Profa. Dra. Suzana 

Maria Coelho Martins 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

26/2014 D A passagem de Geraldo Filme pelo "samba paulista": narrativas de 

palavras e músicas 

Bruno Queiroz Prado Profa. Dra. Rita de 

Cássia Lahos Morelli 

Indivíduo/ 

Pessoa 

 

28/2014 D Narradores caipiras do Vale do Paraíba Julia de Sá Haiada Profa. Dra. Suzi Frankl 

Sperber 

Atividade Ritual/ 

Atividade Narrativa 

 

29/2014 D Congados, capitães e curadores: males, proteções e práticas de cura 

em Itapecerica - MG 

Talita Viana Neves Profa. Dra. Juliana Braz 

Dias 

Atividade Ritual/ 

Dança 

 

30/2014 D Do cerrado ao Ministério da Cultura: trânsitos e construções de um 

mestre e seus tambores 

Letícia Moreira Braga 

Coelho 

Prof. Dr. Rafael José de 

Menezes Bastos 

Indivíduo/ 

Pessoa 

 

31/2014 M Alfenins e alféloas: balas "delícia" e do coco: ressignificações 

culturais e simbólicas do legado árabe nas tradições dos saberes e 

fazeres da doçaria 

Maria da Graça Menezes 

Mourão 

Não informado Alimento  

32/2014 D Magia, tradição e urbanidade: representações tradicionais na 

periferia da urbe 

José Wellington de Souza Prof. Dr. Robert Daibert 

Júnior 

Atividade Ritual/ 

Atividade Narrativa 

 

33/2014 D Tradição e memória: sairé, festa popular em Alter do Chão (PA) - 

1973 a 1997 

Cláudia Laurindo Figueira Prof. Dr. Amílcar Torrão 

Filho 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular 

 

35/2014 D "Divirtam-se então à sua maneira": festas e morte na irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito em Florianópolis – SC 

(1888 a 1940) 

Karla Leandro Rascke Profa. Dra. Maria 

Antonieta Martines 

Antonacci 

Atividade Ritual/ 

Festa Popular/ 

Festa Religiosa 

3° menção 

honrosa 

36/2014 D Sociedade dos cordelistas "mauditos": um caminho transgressor na 

literatura de folhetos 

Wellington Pedro da Silva Prof. Dr. Paulo 

Henrique Mendes; 

Profa. Dra. Simone de 

Paula Santos Mendes 

(coorient.) 

Associação/ 

Instituição 

 

37/2014 M Espaço cultural camaradagem fandangueira interpretação do 

patrimônio cultural para a valorização e promoção do fandango 

Adriana da Igreja e Patrícia 

Betti 

Profa. Dra. Daniela de 

Oliveira Rezende 

Associação/ 

Instituição 

 

38/2014 D Viola-de-cocho/MS: um estudo do processo de ensino-aprendizado 

e de sua resistência frende à globalização cultural nas cidades de 

Corumbá e Ladário 

 

Leidiane Garcia Prof. Dr. Hajime 

Takeuchi Nozaki 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

39/2014 D O pequeno mundo próprio das crianças e a folia de reis dos 

penitentes do Santa Marta: recriação na cultura 

Patrícia Alves Dias Profa. Dra. Rita Maria 

Ribes Pereira 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 
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40/2014 D Bordejos, tensão e resistências: a patrimonialização do Saveiro 

Sombra da Lua 

Não identificado Não informado Artefato/ 

Meio de 

Transporte 

 

41/2014 M Design na cutelaria artesanal: projeto de faca inspirado na tipologia 

estética de Lampião 

Kélia Cristiana Dantas de 

Oliveira 

Não informado Artefato  

42/2014 D Interfaces entre identidade, memória e comercialização da 

produção artesanal no território do sisal/Bahia: o artesanato como 

fator de desenvolvimento local 

Rodrigo Maurício Freire 

Soares 

Prof. Dra. Tânia Fischer Atividade 

Produtiva 

 

43/2014 M O santo, o demônio e a besta-fera: modernidade e imaginário 

apocalíptico no sertão do Seridó Potiguar (sec. XX) 

Luciano Aciolli Rodrigues 

dos Santos 

Profa. Dra. Lyvia 

Vasconcelos Baptista 

Atividade Ritual/ 

Atividade Narrativa 

2ª menção 

honrosa 

46/2014 D Transformações na avenida: um estudo sobre as escolas  de samba 

na cidade de São Paulo 

Bruno Sanches Baronetti Prof. Dr. Maurício 

Cardoso 

Atividade Ritual/ 

Folguedo/ 

Escola de Samba 

1º menção 

honrosa 

48/2014 D Entre violas e virtudes: arte e devoção nas folias de reis da Serra da 

Canastra 

Ana Paula Santos Horta Prof. Dr. Pedro Luis 

Puntoni 

Atividade Ritual/ 

Folguedo 

 

50/2014 D O Popular e a política cultural: a discursividade da cultura popular 

nos pontos de cultura 

Jocastra Holanda Bezerra Prof. Dr. Alexandre 

Almeida Barbalho 

Associação/ 

Instituição 

 

51/2014 D Folhetos de cordel entre realidade e ficção cotidiana: um estudo da 

mídia na construção do personagem Seu Lunga 

Maria Gislene Carvalho 

Fonseca 

Prof. Dr. Michael 

Manfred Hanke 

Literatura Popular/ 

Indivíduo/ 

Personagem 

 

53/2014 D Aprendendo música com os Tupynambás: transmissão musical em 

uma tribo indígena carnavalesca de Mandacaru - João Pessoa 

Marta Sanchis Clemente Prof. Dr. Carlos  

Sandroni 

Atividade Ritual/ 

Atividade Musical 

 

54/2014 D "Na batida do cajado": as pastorinhas de Manaus Elma Nascimento de Souza Prof. Dr. Sérgio Ivan Gil 

Braga 

Atividade Ritual/ 

Folguedo/ 

Dança dramática 

 

01/2015 PD O circo teatro no Brasil e as dinâmicas da tradição circense: um 

estudo mediado pelo filme etnográfico 

Ana Lúcia Marques 

Camargo Ferraz 

Não informado Atividade ritual/ 

Circo 

 

02/2015 D Carnaval de São Luiz do Paraitinga: conflito entre isolamento e 

abertura da cidade 

Renata Rendelucci Allucci Profa. Dra. Olga Brites Atividade ritual/ 

Festa popular 

 

03/2015 

 

D Dois cabras de peia e o jogo do improviso: etnografia da prestação 

e contraprestação de palavras entre repentistas no Piauí 

Amalle Catarina Ribeiro 

Pessoa 

Prof. Dr. João Miguel 

Manzolillo Sautchuk 

Atividade 

Produtiva 

2º lugar 

04/2015 T Participação social no colegiado setorial de culturas populares, do 

Ministério da Cultura (MinC): uma análise a partir dos canais 

comunicacionais e participativos 

Giordanna Laura da Silva 

Santos 

Prof. Dr. Antonio Albino 

Canelas Rubim 

Associação/ 

Instituição 

 

05/2015 D A raça no mundo da cultura popular: a comunidade negra dos 

Arturos vai ao Estado 

Caio Csermak Prof. Dr. José Jorge de 

Carvalho 

Associação/ 

Comunidade 
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06/2015 D As faces dos rios: imaginário e relação de gênero na lenda 

amazônica O Boto 

Gilzete Passos Magalhães Prof. Dr. Durval Luiz de 

Faria 

Indivíduo / 

Ser mitológico 

 

07/2015 M História, memória e o significado do trem para os moradores de 

Quirino (interior de Valença-RJ) 

Eriknatan Clementino 

Medeiros 

Profa. Dra. Patrícia 

Reinheimer 

Lugar  

08/2015 M Os "filhos do vento" e sua festa à beira-mar: celebração e 

visibilidade das "culturas ciganas" na sociedade carioca 

contemporânea 

Juliana Dias Grisolia Prof. Dr. Felipe Berocan 

Veiga 

Atividade ritual/  

Festa popular 

 

09/2015 

 

T A memória do samba na capital do trabalho: os sambistas 

paulistanos e a construção de uma singularidade para o samba de 

São Paulo (1968-1991) 

Lígia Nassif Conti Profa. Dra. Maria Inez 

Machado Borges Pinto; 

Prof. Dr. Carlos 

Sandroni (coorient.) 

Atividade ritual/ 

Atividade musical 

3ª menção 

honrosa 

10/2015 

 

D "Vai graxa ou samba, senhor?" André Augusto de Oliveira 

Santos 

Prof. Dr. José Geraldo 

Vinci de Moraes 

Atividade 

Produtiva 

1º lugar 

11/2015 

 

D Uma "colcha de retalhos": a música em cena em São Paulo (final séc. 

XIX – início do XX) 

Denise Sella Fonseca Prof. Dr. José Geraldo 

Vinci de Moraes 

Atividade ritual/ 

Teatro popular 

2ª menção 

honrosa 

12/2015 

 

D História e memória no bumba-meu-boi do Maranhão Carolina Christiane de 

Souza Martins 

Profa. Dra. Martha 

Abreu 

Atividade ritual/ 

Folguedo 

1ª menção 

honrosa 

13/2015 D Entalhadores do efêmero: a vida associativa na criação dos 

brinquedos de miriti de Abaetetuba 

Amarildo Ferreira Júnior Prof. Dr. Silvio José de 

Lima Figueiredo 

Artefato/ 

Objeto lúdico 

 

14/2015 D Tradição, religiosidade e pertencimento na performance musical da 

Folia de Reis da Serra 

Rosenilha Fajardo Rocha Prof. Dr. Luis Ricardo 

Silva Queiroz 

Atividade ritual/ 

Folguedo 

 

15/2015 D A dança dos congos da cidade de Goiás: performances de um 

grupo afro-brasileiro 

Eliene Nunes Macedo Profa. Dra. Izabela 

Maria Tamaso 

Atividade ritual/ 

Dança 

 

16/2015 M Quando eu não mais existir, me procure aqui: cultura e 

representação na obra do poeta Alberto Porfírio 

Maria Vládia dos Santos 

Lima 

Não informado Lugar  

17/2015 M Tem suíços no samba Dr. Sylvie Doriot Galofaro Não informado Atividade ritual/ 

Festa popular 

 

Tipo de trabalho: 

Tese (T) 

Dissertação (D) 

Monografia (M) – graduação, não vinculado à instituição acadêmica ou não informado. 

Pós-doutorado (PD) 

** Categorias  

Objeto da pesquisa classificado de acordo com o tesauro do CNFCP. 
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