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1
 Foram incluídas nesse índice somente as siglas usadas com recorrência. Durante o trabalho houve 

outros nomes institucionais passíveis de serem abreviados com siglas que, no entanto, são 

mencionados uma única vez, e que por isso foram deixados em sua forma extensa. Exceção à regra, 

resolvemos não abreviar os congressos brasileiros de folclore por uma questão estética. Já no caso 

do XXXI Congresso Internacional de Americanistas, por sua extensão nominal, optou-se por contraí-lo 

em sigla. 
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RESUMO 

 

Esta monografia tem como principal objetivo dar voz a um diálogo, 

compreendido nas décadas de 1940 e 1950, pouco ressonante no cenário 

conhecido da história da antropologia luso-brasileira: o contato entre o antropólogo 

português do Porto, António Jorge Dias (1907 - 1973), e o polivalente acadêmico do 

Paraná, José Loureiro Fernandes (1903 - 1977), também nascido em Portugal, 

Lisboa, mas que chegou ao Brasil já nos seus primeiros anos de vida. Assim, 

orientamo-nos em analisar a trajetória de vida e intelectual de ambos os autores, 

principalmente através da de Loureiro Fernandes e o acervo que o pertencia, para 

melhor elucidar esta encruzilhada biográfica sequer correlacionada em pesquisas 

até então. O objetivo último do trabalho é o de trazer à tona a história das passagens 

de Dias pelo Brasil, dados aos quais constatou-se que a maior parte foi realizada por 

intermédio de Loureiro. Descobriu-se que tais estadas de Dias em solo brasileiro 

foram propiciadas por eventos de cunho científico específicos em três distintos 

momentos: o I e II Congresso Brasileiro de Folclore, ocorridos em 1951 e 1953; e, 

por fim, em 1954, em razão do XXXI Congresso Internacional de Americanistas. O 

trabalho, assim, mobilizou-se na direção de investigar os meandros desses eventos 

que propiciaram o encontro entre os dois. A metodologia da pesquisa consiste da 

análise documental constituída do intercâmbio intelectual e textual de ambos através 

de cartas, bem como de ofícios institucionais de Loureiro Fernandes referentes à 

passagem de Jorge Dias no Brasil. Houve também o apoio contextual complementar 

proporcionado pelos periódicos jornalísticos da época. 

 

Palavras-chave: Trajetórias de vida; António Jorge Dias; José Loureiro Fernandes; 

Antropologia dos/ nos arquivos; Antropologia da história da Antropologia no Brasil e 

em Portugal; Comunidades científicas; Folclore e Antropologia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Portanto, será sempre necessário [...] [esse] ‘caminhar que faz caminhos’. 

Será preciso aprender a conviver com a liberdade e seus riscos, para que 

se tenha a compreensão ou a percepção de que se pesquisa. É 

fundamental que se tenha a compreensão de que pesquisar é construir 

cartografias para além dos mapas, ir além dos lugares representados pelos 

croquis, fazer percursos e mapeamentos enquanto se faz a trajetória. Mas, 

como se sabe ou se institui, este é um caminho incômodo e difícil: buscar a 

consciência de que a trajetória se faz enquanto se caminha.
2
  

(Cássio Eduardo Viana Hissa, 2013, p.45) 

 

 

 A presente monografia, requisitada como trabalho a defender sob propósito 

de conclusão do curso, derivou de minha primeira experiência científica com algum 

corpus de rigidez acadêmica. Isto porque foi uma pesquisa financiada pelo CNPQ, à 

qual meu orientador Lorenzo Macagno conseguiu-me arranjá-la. Diferente de 

trabalhos cotidianos do decurso universitário - estes últimos não menos importantes 

-, tive de apresentar relatórios comprobatórios do meu esforço e dedicação à 

pesquisa que inscrevi como projeto de iniciação científica, sempre jus à bolsa de 

auxílio concedida ao longo de dois anos. Portanto, esta monografia deu continuidade 

ao meu trabalho de iniciação científica formalmente iniciado em julho de 2013.  

Quando comecei a esquadrinhar um objeto de pesquisa para uma iniciação 

científica, com a honestidade e franqueza de que eu buscava retornos financeiros e 

acadêmicos mutuamente, procurei meu atual orientador nas aulas de Antropologia 

da Política, que ele ministrava no primeiro semestre de 2013, e expus meu interesse 

em trabalhar com movimentos messiânicos, todo inspirado em minhas leituras d’Os 

Sertões de Euclides da Cunha. Após este primeiro contato, curiosamente, sem antes 

saber de que ele havia um livro (MACAGNO, 2002) em que pesquisara movimentos 

seculares e messiânicos na Argentina, começamos as primeiras conversas.  

Com o passar do tempo, já no fim deste semestre letivo em que o contatei, 

reconhecendo junto a mim de que eu não havia um objeto de estudo delineado 

dentro do estudo literário deste clássico da literatura brasileira, o Professor Lorenzo 
                                                 
2
 Para mais reflexões sobre metodologia de pesquisa, epistemologia e teoria do conhecimento em 

ciências humanas, ver a obra intitulada Entrenotas: compreensões de pesquisa, de Cássio E. Viana 
Hissa, publicado pela Editora UFMG em 2013. 
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propôs uma alternativa bem vinda: um estudo de especial ineditismo para a história 

da antropologia no Paraná (e de certa forma no Brasil), bem como à história da 

antropologia portuguesa. Tratava-se do contato, até então incerto, entre António 

Jorge Dias e José Loureiro Ascenção Fernandes, duas célebres personas da 

disciplina antropológica.  

Estabelecido um primeiro objeto de pesquisa, começamos a esquadrinhar a 

minha agenda de pesquisa em torno deste tema ainda obscuro. A primeira 

orientação foi a de checar as instituições por onde Loureiro Fernandes atuou em 

Curitiba para que pudesse consultar os acervos documentais remanescentes como 

memória desses espaços. O planejamento era simples no papel. No entanto, se se 

considerar que este pesquisador multifacetado geriu – ou no mínimo ocupou – 

instituições referentes a áreas diversas, tais como museus, uma instituição 

acadêmica de ensino (UFPR), consultórios médicos – ofício de sua formação 

primária -, institutos de pesquisa e até cargos públicos (eletivos e nomeados, a 

saber, como vereador e secretário de educação e cultura do Paraná, 

respectivamente), observa-se que a pesquisa se apoiou numa gama de documentos 

com uma totalidade imensurável e dispersa. Numa publicação honorária a Loureiro, 

Igor Chmyz confirma que 

 

A produção mais volumosa de Loureiro Fernandes [...] está contida nos 
inúmeros ofícios, cartas, relatórios, discursos, entrevistas concedidas a 
periódicos, palestras e artigos não publicados, arquivados em diversas 
instituições. Essa dispersão documental, que dificulta a pesquisa e a coleta 
de dados evidencia, por outro lado, o seu dinamismo e interação com os 
locais frequentados (2006: 90).  
 
 

 Sendo assim, não há a possibilidade de descartar quaisquer negligências de 

nossa parte por ter deixado de lado, por força da desatenção, insuficiência ou 

insucesso de minhas procuras, documentações com alguma importância ligada ao 

tema desta monografia. Pois bem, certamente eu não atingi a totalidade de 

documentos a respeito dessa circunstância de Dias no Brasil, e muito menos tive 

uma pretensão inicial de conseguir checar totalmente a massa documental 

disponível que “falasse” sobre o tema. Portanto, antecipamos ao leitor quanto a esta 

dificuldade de pesquisa. 

Seguindo a ideia proposta pela epígrafe que inaugura a introdução, este 

projeto de pesquisa surgiu após a concepção de um itinerário temático inestimado e 
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não estudado previamente (não exceção em relação aos demais trabalhos de outros 

pesquisadores – iniciáticos ou não). A sensação de ter que “dar tiro no escuro” 

prevaleceu justamente porque àquela altura em que topei estudar este tema eu 

ainda não sabia nada a respeito de Loureiro Fernandes e muito menos sobre a 

antropologia realizada em Portugal (que dirá a especificidade de seus antropólogos). 

Numa outra representação alegórica, ao estilo da que está na epígrafe, é mais ou 

menos como se eu fosse um passageiro que adquirisse um ticket de um trem com 

no mínimo um destino, porém, que embarcasse sem conhecer as rotas da viagem, 

as paisagens do caminho, as estações durante o transcurso e que ainda 

desconhecesse completamente o tempo da itinerância. Isso tudo sem contar os 

imprevistos3. Mas como ressaltado antes, nada muito diferente de como etnografam 

outros antropólogos. A diferença máxima do meu trabalho é que eu nem sabia se 

meu objeto de estudo existia concretamente. Felizmente essa insegurança com o 

tema se provou equivocada.  

O curioso, além disso, é que foram esses aspectos anteriormente sombrios 

do trajeto de pesquisa, sobretudo os imprevistos, os mais reveladores. A título de 

exemplo, algumas vezes estava mergulhando a fundo nos documentos à minha 

disposição quando de repente me deparava com uma informação surpreendente 

que me fazia repensar – ou atualizar - uma imagem estagnada que tinha acerca das 

redes de relação entre Jorge Dias e Loureiro Fernandes. Citaremos um caso mais 

específico que justifica essa minha constante reificação do diálogo entre eles. 

Quando eu começara a me interessar por essa temática de estudo de trajetórias de 

vida, pensando essencialmente nas biografias dos dois pesquisadores analisados 

nesse trabalho, atribuía à interlocução do conhecimento teórico antropológico entre 

ambos como a única linha de coerência para justificar o diálogo estabelecido entre 

eles. Afinal, àquela altura eu já havia em mãos quase todas as publicações de 

ambos e já percebíamos que havia um jogo de correlações paradigmáticas entre os 

dois autores evidenciado nas citações e nas referências bibliográficas das notas-de-

                                                 
3
 Oscar Calavia Sáez (2013: 115) possui uma alegoria similar do projeto de pesquisa em um apêndice 

intitulado “Constituições e guias de viagem” na edição inteiramente self-made da sua obra autoral, 
Esse objeto escuro da pesquisa: um manual de método, técnicas e teses em Antropologia. Ele utiliza 
o processo de elaboração de um mapa de viagem como exemplo, onde há um traçado do roteiro 
(prévio) e a realização da viagem propriamente dita. A pesquisa conduzir-se-ia no limiar desses – 
pretendidos - pólos norteadores do projeto, que esmiúça o que se fará e como será feito: bem assim, 
semelhante, o viajante também lida com o aleatório, o inesperado, em boa parte de sua jornada. Este 
elemento do imprevisto, da descoberta, é com certeza o mais proveitoso de uma viagem. 
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rodapé de seus textos.  Muita ingenuidade fora a nossa em acreditar tão facilmente 

no que a biografia institucional/ profissional destes intelectuais pudesse sugerir 

sobre esse contato. O contato ia bastante além do puramente antropológico. 

Seria traiçoeiro acreditar que entre Loureiro e Dias tão somente havia uma 

afinidade nessa instância geral, demasiada superficial, que é a vida - encapsulada 

numa biografia -profissional associada aos nomes. Sábio aviso de Pierre Bourdieu 

sobre a noção de ilusão biográfica (1986), uma vez que estas narrativas de vida 

podem implicar numa pesquisa desses sujeitos embasada unicamente nas 

descrições biográficas tidas como oficiais, podendo assim suprimir aspectos valiosos 

dessa interlocução (e não somente a biografia pode ter esse efeito como também as 

autobiografias, pois estas contém uma imagem de si que o indivíduo do discurso 

quer perpetuar, o que implica em omitir fatos que desfigurariam uma sequência 

cronológica ideal e prefigurada a ser preservada).  

Por isso propõe-se a esta monografia, desde então, o estudo de trajetórias 

em sua acepção bourdiana, “uma série de posições sucessivamente ocupadas por 

um mesmo agente (ou mesmo um grupo), em um espaço ele mesmo em devir e 

submetido a transformações incessantes” (BOURDIEU, 2008: 81), onde há “o 

conjunto de relações objetivas que vincularam o agente considerado [...] ao conjunto 

dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e que se defrontaram no mesmo 

espaço de possíveis” (Idem, 2008: 82). Por isso, principalmente, a preferência por 

utilizar o conceito de trajetória de vida ao invés de biografia. O problema em si não 

está na terminologia de biografia, pois, em oposição ao que o senso comum – e em 

muitas vezes até ciências acadêmicas como a História - consolidou em torno do 

termo, reduzindo sua carga semântica ao estatuto do “estudo de um indivíduo”, 

reclamamos nesta monografia o devido sentido à biografia com conceituações 

utilizadas atualmente pela antropologia, que conjugam um sentido a ela em que 

presume-se estarem “ancorados [...] conceitos como sociedade, cultura, estrutura” 

(KOFES, 2015: 20), ou, sob propostas terminológicas bastante em voga na 

antropologia, as noções de “socialidade e dividual, um vocabulário que permitiria 

expressar pessoas particulares que são constituídas de relacionamentos e [que] ao 

mesmo tempo os engendram” (STRATHERN apud KOFES, 2015: 22). Assim sendo, 

quer seja com trajetórias de vida – termo preferido para o trabalho -, quer seja com 

biografia, valemo-nos de um estudo onde um indivíduo necessariamente 
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pressuponha o estudo de uma intricada rede de relações com outros indivíduos 

vistos como singulares, mas que, na verdade, são também parte de grupos sociais 

extensos4.  

A análise desse trabalho irá além de ser somente um estudo de biografias 

que se cruzam, visto que as histórias de vida que aqui estão em jogo, tanto a de 

Jorge Dias quanto a de Loureiro Fernandes, são trajetórias multidirecionais que 

incidem com a trajetória de outros agentes deste campo “de possibilidades” neste 

meio social contextualizado essencialmente no circuito de uma intellingentsia 

atuante no Brasil e em Portugal. O questionamento fundamental da pesquisa, 

portanto, passa ser a revelação que estas trajetórias de vida possibilitam 

apreendermos o modo como o campo da Antropologia e o seu nexo com o Folclore 

desdobram-se nesses dois países no período de tempo selecionado para esta 

pesquisa.  

Vale lembrar, além disto, que esses são trajetos em instâncias variadas, a 

exemplo da sociabilidade privada das epístolas e da institucional oficial resguardada 

nas atas e boletins dos arquivos referentes ao funcionalismo institucional de 

Loureiro. É por essa razão que levei com cautela a leitura de estudos sobre a vida 

de Loureiro Fernandes, como o estudo de Antônio Garcia (2000), Maria Regina 

Furtado (2006) e Igor Chymz (2006). O mesmo se dá com as pesquisas que 

remontam o percurso intelectual - biográfico, institucional - de Jorge Dias, como a 

feita por João Leal (2000). Com essa ressalva, sobretudo, nossa análise não está 

incauta dos problemas na utilização da abordagem biográfica. Como dito por Kofes 

(2015: 24), “torna-se necessário distinguir [...] maneiras de incluir as narrativas 

biográficas e autobiográficas [convencionais] no campo antropológico [...] [tomando-

as] como objeto”. Assim, passar essas narrativas mais hegemônicas sob o exame 

crítico da antropologia. 

 Entretanto, a perversidade da má utilização das fontes históricas não se 

encerra somente nas notas biográficas disponíveis sobre a vida dos sujeitos no foco 

desta análise. A considerar que este trabalho foi realizado em instituições 

                                                 
4
 Ainda para Suely Kofes (2015: 21), esta diz que “a biografia não é (ou ainda não é) uma prática 

antropológica do mesmo estatuto que a etnografia”. A autora, inclusive, advoga para a antropologia o 
seu enfoque metodológico biográfico que, se não cooperado com o fazer etnográfico, reivindica um 
espaço no modus operandi antropológico em pé de igualdade com este. A discussão, no entanto, 
ficará sem espaço no atual trabalho, sendo mais cômodo dar continuidade à noção de trajetória de 
vida proposta por Bourdieu, ao qual Suely Kofes até compactua nesse seu recente artigo sobre a 
abordagem biográfica na antropologia (KOFES, 2015: 35). 
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arquivísticas como museus e acervos de preservação documental, há que se tomar 

o devido cuidado em trabalhar com a documentação desses centros de abrigos à 

memória – neste caso especialmente - constituídos por personagens intelectuais 

protagonistas: caso de Loureiro Fernandes. Essa discussão será tomada 

posteriormente no primeiro capítulo da monografia (ainda no findar desta seção 

introdutória, haverá uma explicitação sintetizada dos capítulos subsequentes). 

Abordar uma parcela do que já foi feito de etnografia em arquivos também é uma 

maneira de contextualizar o estado da arte sobre o tema neste trabalho, sendo 

importante que sejam referidas e introduzidas algumas questões de natureza teórica 

pertinentes ao tema, embora efetivamente a apresentação dos meus critérios 

etnográficos sejam pouco expressos e se detenham muito (!) mais nos documentos 

consultados para a pesquisa do que na nossa inserção ao campo. 

Volto a dar continuidade ao retrospecto do primeiro contato com o tema, 

relatado de maneira abreviada neste apêndice para explanar ao leitor as 

oportunidades em que vieram a lume esses imprevistos da pesquisa, pois 

constantemente remodelaram nossa compreensão das trajetórias de Dias e 

Loureiro. O estudo aqui empreendido teve princípio após a descoberta de um 

curtíssimo artigo de Jorge Dias datado de 19665, Um caso de colonização modelo, 

onde o etnólogo relata suas impressões de visitante em colônias alemãs de 

Guarapuava durante sua breve passagem pelo Paraná em 1953, que ocorreu por 

conta de eventos maiores (os congressos científicos, tais como o de folclore e o de 

estudos etnológicos, eventos os quais serão abrangidos em capítulos dedicados 

deste trabalho). O pequeno artigo inicia versando de forma direta: “Quando em 1953 

fazia pesquisas de campo no Estado do Paraná, a convite da Universidade de 

Curitiba, tive a oportunidade de visitar a Cooperativa Agrária de Entre-os-Rios, em 

Guarapuáva, que me impressionou como um caso raro de colonização [...]” (DIAS, 

1993: 319). Foi valendo desta informação esclarecedora quanto à vinda de Dias ao 

Paraná, mediado e subsidiado pela Universidade Federal do Paraná, que meu 

orientador sugeriu intuitivamente que Dias pudesse ter alguma proximidade com 

                                                 
5
 Com exceção de suas monografias etnográficas de maior envergadura como Os arados 

portugueses e as suas prováveis origens (1948); Vilarinho da Furna: uma aldeia comunitária (1948); 
Rio de Onor: comunitarismo agropastoril (1949); e a colossal obra tripartite, Os Macondes de 
Moçambique (1964-1970); todos os artigos ou textos fragmentários de António Jorge Dias foram 
publicados em dois volumes na coleção Estudos de Antropologia da editora Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, de Portugal, em 1990 e 1993 respectivamente. 
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Loureiro. Ou seja, pela simples menção à Universidade do Paraná (ainda não 

federalizada) e à viagem ao Paraná, concatenamos as informações, por suposição, 

que sugerem o contato. 

Recomendou-me, então, que visitasse o Centro de Estudos e Pesquisas 

Arqueológicas (CEPA) para perguntar sobre tal ao arqueólogo Igor Chmyz (1939 - ), 

arqueólogo Sênior do Departamento de Antropologia (DEAN) da UFPR que fora 

discípulo de Loureiro Fernandes e que até hoje é um dos gestores do CEPA. 

Infelizmente o seu início com a pesquisa acadêmica na UFPR data de 

aproximadamente 1958, já cinco anos após a estada de Jorge Dias em solo 

paranaense. Ele, em tópicos sobre Loureiro Fernandes entrevistos comigo, ao 

menos revelou algumas informações contextuais bastante interessantes. 

Também me restava conversar com Cecilia Maria Vieira Helm (1937 - ), outra 

professora Sênior do DEAN também pupila de Loureiro, porém, que iniciou os 

estudos em 1959, assim sendo, também não testemunhou as vindas do portuense 

ao Brasil.  

A parte lamentável para esta pesquisa foi que perdemos a chance, durante 

essas minhas mobilizações intencionadas à recolha de testemunhos sobre Loureiro 

e sua relação com Dias, de entrevistar o arqueólogo Oldemar Blasi (1920-2013). 

Segundo os depoimentos de Chmyz e do próprio Blasi para uma entrevista ao jornal 

Gazeta do Povo, este último pesquisador já se relacionava com Loureiro Fernandes 

desde 19476. Alguns documentos encontrados na pesquisa ratificam que Blasi já 

atuava em expedições e trabalhos de campo com Loureiro a partir desta data, pois é 

o que consta nas atas do II Congresso Brasileiro de Folclore em Curitiba (1953) e 

também nos anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas em São Paulo 

(1954), documentos averiguados por mim. Portanto, Blasi esteve presente em dois 

eventos que contaram com a participação de Dias. Foi, enfim, um grande revés à 

pesquisa perder história oral dessa estirpe logo quando nos aproximávamos da 

oportunidade de contatá-lo para uma eventual entrevista. 

Até este momento em que estávamos desiludindo de conseguir alcançar 

informações privilegiadas partindo dos depoimentos de acadêmicos que conviveram 

com Loureiro, sequer havia algum indício sólido da amizade de Jorge Dias e 

                                                 
6
 Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/perfil/dois-arqueologos-em-

campo-de-batalha-ck0a65i87382ag80huq4ud74e>. Acesso em 02 de Junho de 2014. 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/perfil/dois-arqueologos-em-campo-de-batalha-ck0a65i87382ag80huq4ud74e
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/perfil/dois-arqueologos-em-campo-de-batalha-ck0a65i87382ag80huq4ud74e
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Loureiro Fernandes. Foi a partir disso que então resolveu-se botar em prática as 

pesquisas nos acervos de instituições que Loureiro trabalhou.  

A minha primeira jornada em acervos ocorreu no Círculo de Estudos 

Bandeirantes (CEB), onde tive a sorte de confirmar essa relação luso-brasileira que 

a pesquisa visava. Coincidentemente, o primeiro documento encontrado já fazia 

menção à ida de Jorge Dias nos planaltos de Guarapuava (aludida no seu curto 

artigo referido acima), numa carta de Fernandes endereçada ao então governador 

do estado, Bento Munhoz da Rocha Neto, em agosto de 1953. O detalhe que 

subverteu os rumos da pesquisa é que o teor da carta não somente dizia sobre a 

passagem de Dias em solo paranaense, como dizia também que esta viagem de 

Dias fora totalmente tencionada e custeada por Loureiro Fernandes. Não obstante, 

além da visita aos campos gerais, informação máxima que eu dispunha até o 

momento de ler esta carta, revelou-se que Jorge Dias vinha ao Brasil para participar 

de um evento insigne das comemorações ao centenário de emancipação política do 

Paraná (1853 - 1953), o II Congresso Brasileiro de Folclore, ocorrido na última 

semana do mês datado na carta e que nesta edição seria realizado intencionalmente 

na capital paranaense. No porvir desta monografia, a missiva anteriormente 

demonstrada será (re)desdobrada em uma das discussões. 

A aparição do campo do Folclore na pesquisa ocasionou a reviravolta 

absoluta das intenções primeiras de minha pesquisa que, de certa forma, permitiu 

que eu me debruçasse sobre um campo “de possíveis” estável em meio à grande 

teia de especulações a despeito dos indivíduos investigados. Seguramente posso 

dizer que foi o contexto que melhor permeou essa interlocução de Loureiro 

Fernandes e Jorge Dias. 

 Pôde-se dizer que, assim, após o descobrimento desse contexto maior de 

encadeamentos à breve passagem de Dias em Guarapuava, todos inicialmente 

inscientes, a pesquisa oficialmente escancarou os muros de um terreno obscuro da 

história da antropologia luso-brasileira. 

O primeiro capítulo discorrerá sobre como a antropologia pode incitar 

reflexões à pesquisa etnográfica em arquivos ao lidar com documentos e, em geral, 

repensar as suas fontes históricas utilizadas, contando, claro, com uma breve 

contextualização ao leitor acerca das instituições que Loureiro Fernandes 

coordenou, as mesmas pelas quais esta pesquisa se deteve em analisar. Estas são: 
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o Círculo de Estudos Bandeirantes (adiante abreviado por CEB); o Museu 

Paranaense (MPR); e o Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-UFPR) da 

Universidade Federal do Paraná (atual instituição que fora o antigo Museu de 

Arqueologia e Artes Populares (MAAP). Em seguida, o mesmo capítulo dissertará de 

modo específico em torno da metodologia utilizada para explorar a gama 

documental em foco: abrangerá uma relação total do material documental 

consultado nas respectivas instituições, inicialmente apresentando a sua 

contingência quantificada em tabela, lançando reflexões qualitativas sobre o 

montante, quer seja a fonte de cunho documental a)epistolar, quer seja b)oficial-

institucional. Da mesma maneira o capítulo irá tecer alguns comentários curtos sobre 

as fontes mais indiretas – as quais chamaremos de c)complementares, aqui nos 

referindo ao apoio contextual proporcionado pelas informações contidas nas fontes 

indiretas mais obsoletas, por exemplo, os anais de congressos científicos publicados 

em que estiveram e os documentos “jornalísticos” coletados em hemerotecas (além 

de outros meios contextuais explicitados nos documentos que não se faz pertinente 

listá-los no momento, visto que têm uma variedade imensurável). Qualificamos as 

fontes complementares de indiretas porque foram concebidas por terceiros, ou seja, 

por pessoas que não fossem os próprios sujeitos analisados nessa monografia e 

que nos dão sua abordagem sobre o contexto estudado. Alguns desdobramentos 

sobre o item “c)” serão realizados neste capítulo primeiro, embora sejam 

efetivamente exploradas e utilizadas somente no decorrer do segundo capítulo, 

quando daremos conta de contar a conjuntura do encontro. Enfim, estas e todas as 

fontes também serão contabilizadas e analisadas em virtude de justificar suas 

relevâncias para a pesquisa e à guisa de uma plena aderência empírica ao escopo 

teórico do uso conceitual de trajetórias de vida, já explicado antes. Abraçar-se-á a 

este conceito, pois, as metodologias de análise etnográfica (antropologia de 

arquivos) e a análise histórica, que dá alento à problematização suscitada nas 

correspondências de cartas – epistolografia - em exame7.  

                                                 
7
 Talvez seja exagerado de minha parte, mas informalmente costumo entender esta minha intenção 

em pesquisar trajetórias de vida, embasada em documentos esparsos e ainda desconexos, como um 
esforço quase que prosopográfico. Segundo Lawrence Stone [1971] numa recente tradução 
(2011:115) “A prosopografia é a investigação das características comuns de um grupo de atores na 
história por meio de um estudo coletivo de suas vidas. O método [...] constitui-se em estabelecer um 
universo a ser estudado e então investigar um conjunto de questões uniformes – a respeito de 
nascimento e morte, casamento e família, origens sociais e posição econômica herdada, lugar de 
residência, educação, tamanho e origem da riqueza pessoal, ocupação, religião, experiência em 
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O segundo capítulo será dedicado somente às missivas, todas tendo 

necessariamente Loureiro como remetente ou destinatário em ligação a agentes 

presentes nas suas redes de relação, adentrando assim indiretamente no universo 

mais subterrâneo da relação dos autores em análise. De maneira geral, serão 

detalhadas algumas cartas que dão maior consistência explicativa às trajetórias 

cruzadas de ambos ou à justificativa da atuação institucional e acadêmica de 

Loureiro no Paraná. Este capítulo trará uma parte dos documentos epistolares 

anexados, digitalizados e transcritos. 

Por último, antes das considerações finais, já embasado em todo este 

material justificado metodologicamente, o capítulo abordará uma remontagem dos 

eventos os quais Loureiro Fernandes e Jorge Dias se encontraram, investigando a 

contribuição dos congressos científicos de ciências humanas (a saber, no caso 

desta pesquisa, dos específicos congressos brasileiros de folclore já mencionados e 

do XXXI Congresso Internacional de Americanistas) para os esforços paulatinos de 

institucionalização de nossa disciplina. E mais ainda: o valor capital que tiveram para 

o encontro entre Loureiro Fernandes e Jorge Dias. Esse capítulo, sim, abrangerá 

mormente os fragmentos documentais há pouco citados como “fontes 

complementares” [item “c)”], estes com maior propriedade para dar fôlego descritivo 

factual aos eventos em que pessoalmente se encontraram Fernandes e Dias. Será 

neste capítulo que também serão anexadas grande parte do material fotográfico/ 

pictográfico encontrado nos acervos documentais. O último congresso estudado, 

evento internacional de estudiosos americanistas, contará com alguns eventos 

folclóricos ocorridos de maneira simultânea e que foram descobertos apenas depois 

de estudar o congresso referido. Por isso ele ainda continua dando nome à última 

seção do último capítulo, pois foi o fio condutor de nossas descobertas do encontro 

entre Dias e Loureiro Fernandes junto à intelligentsia em que participavam. Caberá 

dentro do capítulo narrar detalhadamente a ordem do acontecido. 

Deve-se deixar claro, por fim, que de modo geral a metodologia da pesquisa 

consistiu da análise documental constituída do intercâmbio intelectual e textual de 

                                                                                                                                                         
cargos e assim por diante. Os vários tipos de informações sobre os indivíduos no universo são então 
justapostos, combinados e examinados em busca de variáveis significativas” [grifo meu]. A diferença 
sobretudo é que na minha pesquisa irei me abster de algum desses campos mais “privados” 
mencionados há pouco, até por falta de documentação para minha inteiração acerca destes. Enfim, 
para mais informações sobre este método de estudo de uma história político-social, mais utilizado por 
historiadores, sociólogos e politólogos, ver: STONE, Lawrence. Prosopografia [1971]. In: Rev. 
Sociologia e Política., Curitiba, v. 19, n. 39, p. 115-137, jun. 2011. 
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ambos através de cartas, bem como de ofícios institucionais de Loureiro Fernandes 

referentes à passagem de Jorge Dias no Brasil. Os documentos foram encontrados 

em três principais acervos que detém grande parte de arquivos legados por Loureiro 

na capital, sendo o Círculo de Estudos Bandeirantes (hoje gerida pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná); o Museu Paranaense (Secretaria de Estado da 

Educação), o Museu de Arqueologia e Etnologia (UFPR) e Centro de Estudos e 

Pesquisas Arqueológicas (UFPR). Toda a massa documental –fotográfica ou não - 

referente à troca epistolar e os documentos oficiais condizentes a este diálogo (nem 

que fosse por uma mera menção ao nome de J. Dias ou ao evento que ele 

presenciava) estavam nas instituições acima cogitadas. Contudo, para dar maior 

cobertura à fase de estudos sobre os encontros científicos em que os dois célebres 

cientistas se depararam, somou-se a esses procedimentos de pesquisa a busca por 

informações – textuais ou imagéticas - desses congressos científicos em 

hemerotecas, a saber, da Biblioteca Pública do Paraná; do portal online da 

Biblioteca Nacional; e, enfim, do acervo digital do “O Estado de São Paulo”, onde há 

um rico montante documental digitalizado, ao qual efetuei uma assinatura de três 

meses do jornal somente para garimpar seu acervo digital. Em suma, pretende-se 

dar o maior sentido possível ao contato entre José Loureiro Fernandes e António 

Jorge Dias baseando-se em todo esse material.  

Um último “porém” antes do primeiro capítulo: este trabalho se dedicará 

intrinsicamente ao recorte temporal referido no título da monografia, no entanto, irá 

recorrer a lampejos circunstanciais exteriores ao período focalizado para melhor 

abordar algumas questões das trajetórias estudadas. 
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1) A ANTROPOLOGIA EM PASSEIO POR ARQUIVOS PESSOAIS E ACERVOS 

DOCUMENTAIS – “VIDAS” E “DOCUMENTOS” 

 

Antes de cada aula, Stocking distribuía uma folha de papel mimeografado 

para cada aluno, com uma pequena lista de cinco ou seis tópicos, uma 

bibliografia e vários nomes desconhecidos, identificados pelas datas de 

nascimento e morte, e uma pequena indicação biográfica. Estes eram os 

marcos de um mapa, o contexto; a trama que unia esses nomes, livros e 

personagens Stocking oferecia na aula. Nesse momento, evidências 

históricas revelavam vínculos e redes sociais, heróis se tornavam humanos, 

figuras apagadas surgiam em papéis inesperados. Esta não era a história 

de obras, mas a história de pessoas pensando. 

 

                                                                                    (Mariza Peirano, 2004
8
) 

 

 

1.1) ETNOGRAFIA ‘EM’ E ‘DOS’ ARQUIVOS – TEXTOS E CONTEXTOS 

 

Já dizia Clifford Geertz, numa passagem já canonizada da antropologia, que  

 
há três características da descrição etnográfica: ela é interpretativa; o que 
ela interpreta é o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida 
consiste em tentar salvar o "dito" num tal discurso da sua possibilidade de 
extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis [...]. Há ainda [...] uma quarta 
característica de tal descrição, pelo menos como eu a pratico: ela é 
microscópica (2008: 15).  

 

E completa: “O locus do estudo não é o objeto do estudo. Os antropólogos não 

estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças...), eles estudam nas [grifo do autor] 

aldeias. Você pode estudar diferentes coisas em diferentes locais [...]” (Idem, 2008: 

16). Na circunstância desta pesquisa, provou-se conveniente afirmar que é quase 

assim como Geertz postulara na última assertiva citada. Pode-se dizer, contudo, que 

no caso dos arquivos documentais, tendo como base a experiência dessa pesquisa 

para versar sobre tais, o etnógrafo estuda tanto eles quanto neles, em perspectivas 

que se complementam. Explicaremos de que maneira. 

                                                 
8
 Ver em: "In this context". As várias histórias da antropologia. In: H. Pontes, L. Schwarcz & F. Peixoto 

(orgs.). Antropologias, Histórias e Experiências. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2004, 99-123. 
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Deles [grifo meu], um estudo etnográfico pode desconstruir a já rígida noção 

de arquivo enquanto uma categoria substantiva concreta e, portanto, geral, de 

produção de conhecimento, uma vez que esta instituição é usualmente acessada/ 

evocada pelo senso comum e também já é contemplada por outras áreas do saber 

(em especial pelas humanidades), isto é, veio a ser atribuída quase que 

convencionalmente como uma instituição intencionada à preservação e à qual lhe é 

conferida inteligibilidade lapidar de memórias - qual seja o teor histórico das fontes, 

elas podem ser entendidas como uma verdade. Essa preservação, porém, tem seu 

viés prefigurativo, norteado por uma historicidade que é consequentemente 

construída pela equipe responsável da gestão de um acervo ou mesmo por quem o 

doa à suposta instituição. Essa organização possui caráter altamente político e 

seletivo em seu processo de constituição9. Cabe à teorização antropológica, pois, 

problematizar e esclarecer os meandros desse processo de bricolagem de uma 

história (ou trajetórias, biografias, etc.) implicados tanto por aqueles que realizam o 

arquivamento quanto pela compreensão do público que terá acesso a ele e que 

eventualmente cristalizará esta (pres)suposta história decorrente de sua organização 

(CUNHA, 2004: 291). Isto seria uma etnografia de arquivos. 

Todavia, neles [grifo meu], uma etnografia dará conta do contexto do objeto 

estudado e suas respectivas situações, peculiares em cada instituição onde se 

pesquisa. O etnógrafo identifica os atores e as redes em que nele se estabelecem, 

quer seja pelos gestores de um acervo, quer seja pelos sujeitos protagonistas do 

estudo e os demais sujeitos coadjuvantes contidos nas historicidades múltiplas – 

(ex)implícitas - dos documentos revisitados. Além de os documentos falarem – que 

na citação Geertz chama de o “dito” de um discurso nativo -, os documentos também 

se silenciam, o que pode dizer muito ao antropólogo.  

É nesse modo de fazer etnografia “dos” e “nos” arquivos, que são 

complementares ao entendimento do todo contextual; questionando a subjetividade 

do “dito” e do “não dito” impregnados nos documentos e nos contextos sociopolíticos 

                                                 
9
 Historicamente, segundo Cunha (2004: 291-292), “as informações que os arquivos preservam 

mantêm afinidade com a produção de saberes coloniais e com a prática de seus agentes diretos e 
indiretos. Além de fonte e emblema de poder e conhecimento, os arquivos coloniais inventaram e 
aperfeiçoaram formas específicas de produzi-los. Entre elas, deve-se ressaltar a criação de [...] 
[maneiras de] tornar perene tudo aquilo que pudesse testemunhar e registrar o contato, as formas de 
dominação, a violência e o poder da superioridade racial e cultural das metrópoles sobre seus súditos 
coloniais [...]. O arquivo é a “instituição que canoniza, cristaliza e classifica o conhecimento de que o 
Estado necessita, tornando-o acessível às gerações futuras sob a forma cultural de um repositório do 
passado neutro” (DIRKS apud CUNHA 2004:291-292). 
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das instituições em que se encontram, aos quais Olívia Cunha (Ibidem) afirma 

precisamente que  

Esse questionamento [...] permitiu investigar, por exemplo, como 
determinadas fontes — o que Michel-Rolph Trouillot chama de instâncias de 
inclusão (1995:48) — são constituídas, sedimentadas e utilizadas. A 
observação, descrição e interpretação dessas instâncias — vozes, 
verdades, lógicas de classificação, usos, formas de veiculação de conteúdo 
e valor dos artefatos que os arquivos e as coleções abrigam — puderam 
então ser concebidas como uma etnografia: uma modalidade de 
investigação antropológica que toma determinados conjuntos documentais, 
mais especificamente as coleções e os arquivos pessoais cujos titulares 
foram ou são praticantes da disciplina, como campo de interesse para uma 
compreensão crítica acerca das formas de produzir histórias da disciplina. 

 

 Faz-se pertinente sublinhar, não obstante, que a “intromissão” do antropólogo 

nessas camadas de histórias possíveis, permeadas pelas fontes documentais, é 

filtrada, numa condição sine qua non, pela ótica interpretativa, que não 

coincidentemente nos faz voltar a Geertz, na sua longa citação que inaugura o 

capítulo. Afinal, muitas das informações presentes nos documentos nos são 

esparsas, incertas e muitas vezes fragmentárias, o que exige interpretações 

(temerárias ao epíteto de serem “ficção”10, discussão esta sem espaço neste 

trabalho). Sobre esses “vácuos” aproveitados pelo etnógrafo, torna-se potente 

evocar um trecho em que Jean e John Comaroff reclamam a noção de imaginação 

histórica, ainda pouco utilizada neste tipo de pesquisa etnográfica que se debruça 

sobre um território histórico movediço:  

 
Ainda que Collingwood (1935:15) tenha afirmado, tempos atrás, que “os 
pontos entre os quais a imaginação histórica tece sua teia (…) devem ser 
alcançados pelo pensamento crítico”, relativamente pouco esforço tem sido 
feito para questionar os construtos com que se preenchem os silêncios e os 
espaços entre os eventos, através dos quais histórias desconexas são 
ajustadas em narrativas-mestras (COMAROFF & COMAROFF, 2010: 21). 

 

Temos então uma fusão metodológica resultante a que se chama de uma 

“antropologia histórica”, que concatena história à etnografia e a qual objetiva-se 

praticar nesse pesquisa (esta que inclusive foi preconizada primorosamente pelos 

últimos autores citados). Emparelhada com a noção de “ficção” em sua acepção não 

                                                 
10

 Se se encarar os “ditos” das fontes dos arquivos e os sujeitos presentes no campo deste estudo 
como discursos nativos, faríamos, à la Geertz, uma interpretação “fabricada” – fictio – a partir 
informações subjetivamente construídas, estas já imbuídas de interpretação. Como dito por ele, 
etnógrafos já fazem interpretações que já partem de segunda, às vezes de terceira mão em diante, 
como pode ser o caso das informações obtidas por muitos informantes em campo (GEERTZ, 2008: 
11) – ou até, quem sabe em termos análogos aos “ditos” compreendidos deste trabalho, partindo de 
depoimentos a despeito dos cientistas em análise. 
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pejorativa (vulgo “falsa”), conforme o sentido geertziano supramencionado, o 

horizonte principiante deste tipo de análise adota como premissa a de  

 

evitar a própria possibilidade de uma história realista ou essencialista [...] 
[sem que isso signifique] que não existam essências e realidades no 
mundo. Muito pelo contrário [...], a [intenção] é mostrar da maneira mais 
convincente possível como elas são construídas: como as realidades se 
tornam reais, como as essências se tornam essenciais, como as 
materialidades se materializam. O “realismo simbólico” [...].Na medida em 
que nossa estratégia analítica ainda pode ser considerada objetivista, não 
deixa de ser eminentemente provisória e reflexiva (Idem, 2010: 24-25). 

 

A última oração deixa claro que mesmo em aparente – e evanescente - comunhão 

no pedestal objetivista no qual esta análise antropológica da história se submete em 

compactuar com o intuito sub-reptício de “criar verdades” como fazem os arquivos 

documentais (pois as contra-narrativas históricas também objetivam algo por alguma 

razão!); esta, com honestidade, ao menos se propõe ser uma alternativa analítica 

experimental – como definida pelos Comaroff: “provisória” e “reflexiva”, puramente. 

Logo, não há problemas em admitir uma ficção ou interpretação desse universo 

documental. 

Para encerrar o uso da citação de Geertz trazida no início da seção, 

lembrando o leitor que esta fora publicada no contexto de sua formulação sobre a 

descrição densa, em A Interpretação das Culturas [1973], o autor recomenda que 

esta descrição seja – ou ao menos pretenda ser - microscópica. E é nesta mesma 

escala micro de história que a atual pesquisa se deterá em tentar recompor, 

agrupando cacos de um passado não íntegro decorrente das intempéries da 

obsolescência; estas causadas pelo processo de arquivamento (quem arquivou, 

como e o porquê). Quaisquer que sejam os esforços de dar liga a este passado 

fragmentado, certamente não resultarão em uma história definitiva, hegemônica. A 

falta de um acabamento à história é justamente a força motriz que impulsiona os 

estudos dos documentos e/em arquivos. As interpretações no estudo de trajetórias 

de vida são, ademais, ilimitadas e quase sempre inconclusivas, possibilitando uma 

miríade de escopos analíticos em torno de um microcosmo histórico. 

Dizendo de maneira mais pontual a partir de um termo que tomamos 

emprestado de Lorenzo Macagno, por sinal passando a ser até preferido, o esforço 

do estudo das trajetórias de vida de José Loureiro Fernandes (fomentadas pelos 

seus arquivos pessoais) e de Jorge Dias renderá histórias mínimas. Segundo ele, as 
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“‘histórias’ mínimas da antropologia são também histórias políticas, bem como 

‘densas’ etnografias das nações onde atualmente desenvolvemos nossas 

pesquisas” (MACAGNO, 2012a: 128). De certa forma, por exemplo, trabalhar com 

esse encontro antropológico entre Jorge Dias e Loureiro Fernandes aclarará melhor 

as conjunturas antropológicas do Paraná em relação ao resto do Brasil, do Brasil em 

relação a Portugal, e de ambos estes países em justaposição ao cenário das 

antropologias dominantes do eixo França- Inglaterra-Estados Unidos. E assim por 

diante. Vê-se, logo, o número de “histórias” e “trajetórias” possíveis imbricadas na 

análise do diálogo entre Dias e Fernandes. As histórias mínimas que se entremeiam 

na correspondência entre os antropólogos analisados auxiliam a constituir novas 

hermenêuticas acerca do campo da antropologia tanto do Brasil como de Portugal.  

Ainda em um parêntese que aquele autor faz sobre o uso do termo história 

mínima, é explicado o porquê do adjetivo “mínimo” definitivamente não assimilar o 

sentido depreciativo ao seu uso: 

  

Utilizo a expressão “história mínima” de maneira análoga à “sociedade 
mínima”, empregada por Lévi-Strauss para se referir aos Nambiquaras. 
Portanto, não concebo o adjetivo “mínimo” [...] [como] “ausente de” [...], mas 
em seu sentido positivo: a diferença entre as “histórias mínimas” e as 
histórias consagradas não é qualitativa (ambas são “significativas” em si 
mesmas), mas de grau. Em grande medida, esse grau se define através de 
disputas em torno da visão “antropologicamente correta” da história de 
nossa disciplina. Por tais motivos, as “histórias mínimas” não são redutíveis 
às “micro-histórias” de Carlo Ginzburg, que se baseiam no paradigma 
indiciário. As “histórias mínimas” são, ou deveriam ser, totalidades em si 
mesmas, que dialogam criticamente com a história social e política da 
antropologia (MACAGNO, 2012a: 153). 

 

 Por último, mas não menos importante, não se pretende com esse trabalho 

desconstruir as convenções do campo da antropologia sedimentadas por Loureiro e 

Dias ao longo de suas já tão estudadas vidas. O campo da antropologia que se 

perfez pelo diálogo dos dois não deverá de todo se subverter, mas sim desdobrar-

se, movimentar-se e incrementar histórias que estavam dissolvidas nos documentos 

dispersos – e que portanto em nada infundiam à história múltipla que tem, nada 

unívoca, a disciplina.  

É pela descoberta do campo folclórico, uma investida teórica que fora das 

mais proeminentes aos assuntos de interesse de ambos os pesquisados dentro do 

lapso temporal investigado (1948-1954), que se aterá essa etnografia entre vidas e 

documentos de Loureiro e Dias. O folclore como um campo distinto, independente e 



27 

 

 
  

coeso do cenário intelectual brasileiro, muito controversamente anexado à 

antropologia, é um dos tópicos ainda pouco contemplados dentro da(s) história(s) da 

disciplina11. Através dessa empreitada etnográfica nos arquivos pelos quais Loureiro 

Fernandes percorreu é que se objetiva revisitar e rever uma história já muito 

engessada da trajetória de Dias e a de Loureiro, em especial a do “luso-

paranaense”. Até hoje poucos contam o envolvimento profundo que ambos tiveram 

com o Folclore. Com maior enfoque na trajetória do último sujeito mencionado 

(alicerce das fontes documentais que registram a interlocução internacional), 

algumas das posições institucionais deste cientista, seu poder de decisão e 

influência nas instituições em que geriu/cooperou irão nos revelar muitos dos 

detalhes da produção de uma imagem de si muito mais intencional do que se pensa; 

bem como irão denotar os motivos de seu entrosamento com Jorge Dias. Outros 

detalhes analisados nos documentos, outrossim, expõe uma suposta “manobra” 

realizada por Loureiro para fortalecer a figura de um legado disciplinar antropológico 

e arqueológico que implicaram na maquiagem de seu envolvimento e entusiasmo 

com o folclore.   

Será desta etnografia dos/ nos arquivos que a aparição de histórias não 

visibilizadas tornar-se-á flagrante. Nas palavras de duas autoras notórias nessa 

área, “[...] é possível conceber os arquivos como [...] lugares de observação 

privilegiada de como a antropologia se transforma em linguagem e estilo de 

produção de determinadas ‘histórias singulares’” (CUNHA, 2004: 295). E pode-se 

dizer mais: esta etnografia - ad hoc - possui um  

 

alcance [que] não só remete ao passado mas também ao presente, no 
sentido em que influencia o nosso olhar sobre a nossa história e as formas 
de atuar [e apreendê-las] nos dias de hoje (Ladwig et al, 2012), [sendo] 
suscetível de inquérito por outros olhares críticos. Assim, o arquivo pode ser 
analisado tanto num sentido hegemónico como contra-hegemónico 
(VALENTIM, 2013: 4). 
 

 Em última análise, pretende-se contestar, quiçá com sucesso, as narrativas 

oficiais vigentes sobre as atuações e interlocuções de Loureiro Fernandes no final 

da década de 1940 e em boa parte da década seguinte, quando se aprofundou com 

                                                 
11

 Exceto a tese de doutorado de Luís Rodolfo Vilhena dedicada ao campo do folclore, que é uma das 
obras de consulta basilar em minha pesquisa, outros autores apenas esbarraram no assunto do 
folclore dentro da história da disciplina, como é o caso, principalmente, de Mariza Peirano (1981), 
Julio Cezar Melatti (1984), Sergio Micelli (1989, 1995) e Mariza Corrêa (1987, 1988b). 
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no terreno dos folcloristas, apurando estas contra-narrativas fugidias que permeiam 

os arquivos. 

 

 
 

1.2) OS ARQUIVOS: RASTROS DE JOSÉ LOUREIRO FERNANDES 

 

Loureiro Fernandes fora destacadamente um dos intelectuais de maior 

atividade no Paraná. Numa métrica proporcional, podemos compará-lo a outras 

“pessoas de erudição” brasileiras que efervesceram o cenário político e cultural dos 

contextos regionais do Brasil no século XX, tais como Paulo Duarte (1899-1984), 

Darcy Ribeiro (1922-1997), Mário de Andrade(1893-1945), Gilberto Freyre (1900-

1987) e assim por diante (a listagem não consegue dar conta de todas @s pessoas 

possivelmente pertencentes a esta relação). 

 Loureiro, no entanto, não se sobressaiu pela sua produção textual 

propriamente, que é, sim, vasta, porém, pouco marcante se lida por um perfil 

acadêmico12. Ele se distinguiu pelas suas diversas – e na maior parte altas - 

ocupações institucionais, que à época impulsionaram as atividades acadêmicas 

produzidas no Paraná13. Por ora não daremos conta de analisar as suas obras mais 

a fundo porque será mais oportuno trazê-las à tona no segundo capítulo, quando 

remonto sua aproximação com Dias. 

Filho de comerciantes portugueses experientes - o casal Manoel Ascenção 

Fernandes e Julieta Loureiro Ascenção Fernandes, conhecidos por terem uma 

grande quantidade de firmas comerciais com finalidades variadas de imóveis 

                                                 
12

 Igor Chmyz (2005: 108) diz que “não lhe sobrava tempo para escrever” por conta do tempo 
espremido que suas atuações institucionais causavam, o que também pode indicar que sua agenda 
tumultuada lhe impossibilitava um aprofundamento teórico e conceitual nos seus campos disciplinares 
de interesse. 
 
13

 Para somente ilustrar a asserção, listo como exemplo a sua iniciativa de produção científica no 
Museu Paranaense com o periódico “Arquivos do Museu Paranaense” [1941], reunindo textos das 
diversas áreas das ciências humanas e biológicas. O periódico deu continuidade ao abortado 
periódico intitulado “Boletim do Museu Paranaense”, criado pelo diretor anterior Romário Martins. O 
mesmo se pode dizer da Revista do Círculo de Estudos Bandeirantes, que ele conduzia com os 
outros pesquisadores da casa. Também cooperou na fundação da FFCL (1938) da Universidade do 
Paraná (nome anterior à UFPR), nela também criando, mais de uma década depois, o Instituto de 
Pesquisas da FFCL (seção do órgão de ensino antecessor do Setor de Ciências Humanas, Letras e 
Artes), bem no ano de 1950. Além deste órgão, fundou na UFPR o CEPA, instituído posteriormente 
em 1956. Por último, há de igualmente lembrarmos que, desmembrada dos terrenos vagos da recém-
federalizada UFPR concedidos pelo governador do estado do Paraná Bento Munhoz da Rocha Neto, 
a atuação entusiástica à pesquisa visada por Loureiro também culminou na criação da Faculdade 
Católica de Filosofia, um estágio embrionário da atual PUC-PR (BARTHELMESS, 2005: 48). 
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(terrenos), armarinho, ferragens e mercadorias nacionais e importadas (CARDOSO, 

2011: 40) -, Loureiro possuía os dotes de um negociador nato: tinha os contatos 

específicos de pessoas centrais da administração pública ou privada do estado14 e, 

mais importante, dialogava obstinadamente quando se propunha a executar algum 

projeto: atributos de um comunicador ímpar.  

A eficiência administrativa de Loureiro era tanta que é possível contar nos 

dedos os seus projetos fracassados. A maior parte dos projetos idealizados por ele, 

fossem antropológicos, folclóricos, médicos ou arqueológicos, botavam-se em 

prática. Tentava mobilizar quem e o que fosse preciso para executá-los, mesmo que 

criasse desavenças interpessoais, como de fato criara ao longo de sua vida. O 

malogro mais notável de um dos seus projetos, segundo o próprio Loureiro o “mais 

frustrante de sua vida”, foi quando houve o descumprimento de um trato arranjado 

por ele que envolvia um terreno concedido pelo estado que serviria para uma nova 

sede do MPR e da Escola de Belas Artes do Paraná, este localizado bem próximo 

ao complexo da UPR. O comprometimento já tinha até sido apalavrado pelo então 

governador do Estado Moysés Lupion quando ele o firmou diretamente com 

Loureiro. O problema ocorreu quando outro governador tomou posse - neste caso, 

Bento Munhoz da Rocha Neto, que acabou por atropelar o pacto firmado pelo 

governador anterior e cedeu o tal terreno prometido para a construção do Teatro 

Guaíra (BLASI, 2005: 46). Presume-se que após esse descumprimento a relação 

entre Loureiro e Bento Munhoz da Rocha Neto, que eram amigos e até 

companheiros de pesquisa no CEB, tenha sido desgastada. Enfim, esse é um dos 

poucos casos de um projeto de Loureiro que não se concretizou, para termos boa 

dimensão das proezas em negociações que ele lidava15. 

                                                 
14

 É mister realçar que essas relações de poder eram triviais na ascendência familiar de Loureiro 
Fernandes. Afinal, abrir um comércio em meados do século XIX e começo do XX não era pra 
qualquer um senão para uma família empoderada política e financeiramente. Loureiro era neto - por 
parte materna – de um famoso imigrante português de Curitiba que chegou ao Brasil em meados do 
século XIX, o famoso José Fernandes Loureiro, conhecido como “Nabo”. Assim, seus pais eram 
sócios de sua firma e prosseguiram com filiais comerciais desta grande empresa. Para mais 
informações, ver CARDOSO, 2011. 
 
15

 Coube lembrar também de um episódio que parece-me ter sido igualmente frustrante para Loureiro: 
a vã tentativa de construir uma unidade de conservação aos povos indígenas Xetá do noroeste do 
Paraná (durante a década de 1950). Loureiro não conseguiu mobilizar autoridades político-
governamentais ou institucionais (nacionais e internacionais), nem mesmo com apelo à mídia local. 
Os Xetá foram quase totalmente massacrados pela expansão do agronegócio cafeicultor. 
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 Um de seus pupilos, Igor Chmyz, entrevistado por mim durante esta pesquisa 

(30/06/2015), o define de maneira precisa: “O Loureiro era um animador cultural 

exímio”.  Chmyz também contou que ele era muito “explosivo” em razão do estresse 

causado pela grande quantidade de trabalhos a que se comprometia. Desse modo, 

pode-se dizer que Loureiro reivindicava incisivamente o que fosse preciso para tocar 

seus empreendimentos acadêmicos/ profissionais, não se importando com a 

autoridade de quem ele dialogasse (governador do estado, prefeito, reitor da 

universidade, etc.). Talvez esse traço de sua personalidade pouco conhecido pelo 

público justifique a saturação de sua amizade com Bento Munhoz da Rocha Neto. 

Ademais, por via de esclarecimento, o sucesso administrativo é de fato 

evidente ao olhar as travessias institucionais que Loureiro realizou. No caso dos 

acervos pesquisados nesse trabalho, o CEB, o MPR e o MAE/ UFPR, nas três 

ocupou o cargo da direção em algum momento – 1938, 1942-1946, 1949, 1956, 

1961-1964 (FERRARINI, 2011: 58); 1936, 1937, 1940,1941, 1942, 1946 e 1947; e 

1962-1975, respectivamente. Ênfase, aqui, ao fato de que gerenciou várias 

instituições16 (mesmo quando não era o diretor destas) e atuou em diversas 

profissões ao mesmo tempo. Foi médico urologista, antropólogo, arqueólogo e 

político simultaneamente, na mais sintética análise de sua trajetória profissional. 

Dada essa dinâmica atuação de Loureiro, as suas propriedades documentais 

acabaram, então, desorganizadas e esparsas.  

Faz-se necessário frisar, todavia, que foi o CEB a instituição em que mais 

atuou durante sua vida - Loureiro foi até condecorado como “Presidente Perpétuo” 

(1955) da casa. A afirmação revela-se plausível conforme a maioria destoante da 

documentação referente a ele encontrada nas minhas visitas à instituição (ver tabela 

                                                 
16

 O curioso é que Loureiro, além dessas três instituições de principal envergadura acadêmica 

cogitadas, ocupou sempre cargos e altas posições por onde trabalhou. Entre alguns exemplos 
cronologicamente datados estão os cargos de: sócio-fundador da Associação Médica do Paraná 
(1934?) – inclusive sendo médico adjunto da Santa Casa desde 1931 e diretor do Departamento de 
Saúde Pública do Paraná; membro do Conselho Técnico e Administrativo da Faculdade de FFCL do 
Paraná (1938); Diretor da Revista Médica do Paraná (1939); membro do Diretório Regional de 
Geografia do Estado do Paraná (1941); diretor da FFCL do Paraná (1949-1951); diretor do Instituto de 
Pesquisas da mesma FFCL (1950-1956); diretor do CEPA, que proveio do Instituto de Pesquisas;  
fundador da Faculdade Católica de Filosofia (1950); e muitos outros que não serão listados aqui. Nos 
anexos consta um documento forjado a próprio punho de Loureiro que lista quase todos os dados 
curriculares profissionais de sua trajetória até 1962, o qual intitulou-o de “dados bio-bibliográficos”, 
uma espécie de documento análogo ao que chamamos hoje de Currículo Lattes. 
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1)17 Notou-se com tal característica que o CEB não só possuía o maior número de 

documentos relacionados ao diálogo de Loureiro com Jorge Dias, como também 

detinha o maior acervo de documentos que pertenceram-no. Abaixo segue a tabela 

que quantifica o número bruto e a procedência dos documentos analisados nesta 

pesquisa, incluindo na contagem o epistolário cá analisado (a partir das Tabelas 2 e 

3 será possível ver um detalhamento maior em relação às missivas identificadas nos 

acervos). Os únicos documentos não contabilizados neste primeiro arrolamento são 

os periódicos consultados nas hemerotecas digitais ou físicas, uma vez que estes 

estão numa relação à parte (Tabela 4), que serão constados na seção de anexos no 

final do trabalho, a título de prover informações sobre os periódicos examinados na 

pesquisa. 

 

 

Tabela 1 – Arrolamento bruto dos documentos analisados 

 
 

 
Documentos encontrados no 

Círculo de Estudos Bandeirantes 
 

 
Documentos encontrados no 

Museu de Etnologia e 
Arqueologia da UFPR 

 

 
Documentos encontrados no 

Museu Paranaense (Secretaria 
do Estado e Educação do 

Paraná) 
 

44 
 

15 
 

7 
 

 

 

Total: 66 documentos 

                                                 
17

 Como já mencionado na introdução, a atual pesquisa se limitou a investigar somente o acervo das 
três instituições centrais na atuação profissional de Loureiro, cabendo reinformar o leitor que 
Fernandes dirigiu ou cooperou com tantas outras instituições que sequer foram checadas por mim. 
Uma instituição que pode ser investigada em um momento futuro da pesquisa é o Arquivo Público do 
Paraná, que deve conter muitos documentos do Loureiro de quando ele foi vereador. 

 

67% 

23% 

10% 

Distribuição dos documentos 
CEB MAE/UFPR MPR



32 

 

 
  

 Há algumas possibilidades de explicação a esta discrepância numérica. As 

motivações para a concentração dos documentos no CEB podem ser especuladas 

diante dos testemunhos da trajetória já bastante abordada de José Loureiro 

Fernandes. Em razão desta fração documental nos acervos pesquisados, 

abordaremos um pouco sobre as três instituições pelas quais Loureiro Fernandes 

perpassou, um pouco sobre suas participações nelas, quais eram as contingências 

dos arquivos referente a Loureiro bem como o conteúdo desses acervos. Por 

conseguinte, pretende-se lançar algumas interpretações sobre o porquê de estarem 

acondicionados nas disposições encontradas em cada uma dessas instituições. 

 

 

1.2.1) DO CÍRCULO DE ESTUDOS BANDEIRANTES  

 

 Pode-se dizer que o CEB, num consenso histórico bem resolvido, foi a 

primeira casa de pesquisa em humanidades de Loureiro Fernandes. Todavia, 

devemos recuar um pouco no tempo de sua trajetória acadêmica para 

compreendermos como ele se inicia nessa instituição.  

Após a sua formação em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro (1927), Fernandes viaja para a Europa, à Paris, a fim de uma especialização 

em Urologia. Diploma-se com sucesso na especialização e, ao que tudo indica, foi 

nessa mesma viagem, em passagens pela capital francesa, que se interessou pela 

antropologia em visita ao Musée de l’Homme de Paris.  

Retorna à Curitiba, então, como o primeiro médico urologista do estado e 

começa a se interessar pelas ciências do homem. Aliás, há de se notar que as 

ciências humanas às quais Loureiro Fernandes se atraiu naquele momento foram 

justamente aquelas disciplinas que tinham alguma interlocução com a biologia e a 

anatomia: a saber, a antropologia e a arqueologia. 

Então fixado novamente em Curitiba, Loureiro começa a atuar no hospital da 

Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, onde além de exercer suas consultas 

urológicas particulares, atendia também gratuitamente em seu consultório aos mais 

necessitados. José Loureiro e sua família eram bastante devotos do catolicismo, o 

que se evidencia em muitas de suas atitudes filantrópicas, ou seja, um 

redirecionamento da praxe “fraternal” de sua religião à sua profissão. Segundo o 
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depoimento de Cecília Maria Westphalen (2005: 64), a autora confirma que Loureiro 

era um médico com um senso humanitário. Há inclusive alguns depoimentos que 

rememoram a fraternidade de Loureiro em seus trabalhos de campo entre indígenas 

e comunidades populares, quando este auxiliava esses grupos com suprimentos 

farmacêuticos, víveres e até consultas médicas.  

Entretanto, no que consta em sua dinâmica trajetória de vida, a transmissão 

de sua devoção católica não o impactava tão somente nos seus ofícios ou nos seus 

momentos puramente profissionais: influenciou guiando-o principalmente a uma rede 

de relações em que participou, ou melhor, em que se iniciou para a sua formação 

em ciências humanas, e que consequentemente acabou por despertar sua vocação 

para as humanidades. A rede a que nos refirimos é a intelectualidade católica 

paranaense que objetivava a institucionalização de um espaço de discussão que 

desabrochasse o interesse dos seus membros pela produção científica em geral 

(sim, numa concepção vaga de ciência18), isto para tentar preencher a lacuna 

universitária que assolava a maior parte do contexto intelectual brasileiro. Em 1929, 

ano da fundação do CEB,  

 

a primeira universidade oficial brasileira [até já tinha sido] criada no Paraná, 
[mas] não teve vida longa. Surgiu em 1912 com a legislação liberal pouco 
duradoura que foi substituída, em 1915, pela chamada Reforma 
Maximiliano. [...] [ou seja,] dessas primeiras universidades nenhuma foi 
mais do que um simples aglomerado de escolas profissionais reunidas sob 
um frágil reitorado, com poucas atribuições. É de abril de 1931 a primeira 
legislação* federal delineando as características próprias de uma 
universidade [-] [...] *essa legislação compreende três Decretos do governo 
provisório de Getúlio Vargas: 19.850, 19.851 e 19.852, de 11 de abril de 
1931 (SCHWARTZMAN, 2001: 9). 

 

 Sob esta afirmação, é possível dizer que o Círculo de Estudos Bandeirantes 

fora um lampejo intelectual de uma vanguarda que buscou uma concentração de 

estudos científicos de humanidades que contemplasse a maior parte das disciplinas 

dessa seara acadêmica ainda não investida pelas poucas universidades brasileiras 

existentes, como a filosofia, a sociologia, a antropologia, a arqueologia, a etnologia, 

                                                 
18

 Para ter-se uma ideia, um dos bispos entusiastas do CEB, Dom Antônio Mazzarotto, um intelectual 
de Ponta Grossa (PR), chama os membros da instituição de “infatigáveis pesquisadores da Verdade” 
(FERRARINI, 2011: 89), sustentando uma definição um tanto positivista – hoje vista como vaga - do 
que entendiam por ciência. 
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a história, a linguística, a teologia, etc19. Inclusive, há de se recordar que o CEB 

ministrava um curso de Filosofia ainda antes da fundação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (FFCL em diante) da Universidade do Paraná (MARANHÃO, 2005: 

164). Como definiu um dos sócios fundadores do CEB, o normalista Liguaru Espírito 

Santo, que instituiu o Círculo (1929) ao lado de Loureiro Fernandes e figuras 

célebres como o linguista José Farani Mansur Guérios; além dos teólogos/ filósofos 

Padre Luiz Gonzaga Miele e Bento Munhoz da Rocha Netto – este último posterior 

governador do Paraná-, este diz que o CEB é o “grêmio a que se vem congregando 

a fina flor da intelectualidade paranaense” (apud FERRARINI, 2011: 79).  

Entre os principais feitos pretendidos com a criação do CEB estava, segundo 

um dos padres que entusiasmou sua criação, Artidório Aniceto de Lima, “o 

progresso da ciência e defesa da civilização cristã” (FERRARINI, 2011: 89). 

Presume-se que essa ofensiva “cristã” pela produção de conhecimento tenha se 

dado devido à perda de espaço em que a intelectualidade católica se viu implicada 

após a “democratização” dos ensinos superiores com as primeiras faculdades 

(basicamente de Direito, Engenharia ou Medicina) e os museus. Utilizo o termo 

“democratização” porque a partir de então não só a intelligentsia católica formada 

nos liceus de filosofia, teologia e ciências humanas positivas, podia deter o privilégio 

de uma “razão”. Não-católicos e até mesmo não-cristãos poderiam entrar em cena 

com a expansão vagarosa das instituições universitárias de ensino20. Curiosamente, 

                                                 
19

 Não se pode relevar o fato de que provavelmente até já existissem congregações acadêmicas e 
científicas em torno das ciências jurídicas, exatas e biológicas, bem como aqueles escassos institutos 
de pesquisa já oficializados pelo estado, como alguns museus e os institutos de história e geografia, 
que resvalavam nas humanidades, porém, nenhum desses canalizava os estudos de humanidades 
tão bem quanto essas agremiações científicas mais circunscritas, como o caso do CEB. Os institutos 
e museus davam conta do desenvolvimento de pesquisas em um modus operandi geral, 
enciclopédico, mais incipiente do que nunca. Necessário se faz lembrar o leitor, também, que essas 
instituições também contavam com intelectuais formados muitas vezes fora do país, caso a formação 
fosse divergente do direito, engenharia ou medicina. 
 
20

 Aparentemente, Loureiro Fernandes estava despreocupado com a richa pelo destaque nos meios 
de produção de conhecimento dito “científico” que alguns intelectuais católicos mantinham no “front”. 
Numa memória narrada por Cecília Maria Vieira Helm de quando foi aluna do primeiro ano de sua 
graduação em Ciências Sociais, ela diz que tinha “aulas de Introdução à Filosofia [...] ministradas pelo 
professor Pe. Edmundo Dreher [...] [e uma] disciplina de Antropologia Física, de responsabilidade do 
professor Loureiro Fernandes que abordava o evolucionismo de Lamark, Lineu e Darwin.[...] [Ele] 
relatava seus conhecimento sobre a origem das espécies, sobre a evolução física e cultural do 
homem, e padre Dreher afirmava que Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança [, porque] o 
homem não poderia descender dos primatas e dos ‘macacos’. Loureiro [...] apresentava o 
evolucionismo de Darwin como uma forma de pensamento e de conhecimento. Por outro lado, era 
cristão, católico praticante e leitor de Teilhard de Chardin”. Ou seja, Loureiro Fernandes era um 
católico que já havia subvertido teorizações criacionistas,  
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a scientia católica, a teologia, não foi uma questão que mobilizou ou impactou 

Loureiro em sua trajetória. 

Contudo, há algumas características comuns nos intelectuais “Bandeirantes” 

que permaneceram gravitando ao redor de Loureiro no passar de sua vida, as quais 

ficavam explicitamente gravadas nos seus textos e em muitas de suas ações 

institucionais. Nas próprias palavras de Fernandes, 

 

as atividades do CEB comprovam e mantêm bem viva a chama do ideal que 
inspirou a sua fundação – estudar o Brasil, o seu povo e o seu habitat, a sua 
história e as suas tradições para cultuar-lhe o passado e preparar-lhe um 
porvir cada vez mais radioso” (FERNANDES apud FERRARINI, 2011: 90). 

 

 É debruçado nesse espectro ufanista, triunfalista, a começar pelo adjetivo aos 

estudos desenvolvidos ali de “Bandeirantes”, em homenagem àqueles colonos 

heroificados pela perspectiva nacionalista, que os intelectuais do Círculo mantinham 

uma similaridade intersubjetiva no que concernia aos temas de seus textos: 

honrarias, homenagens, necrológios, saudosismos e a busca por símbolos (em 

indivíduos ou culturas) de uma identidade nacional (brasileira) ou regional 

(paranaense). Estavam ali no CEB, simbolicamente, intelectuais que desbravariam o 

território brasileiro em busca de heróis e símbolos que fizessem jus a essa – quase- 

utópica história da nação.  

Valendo-nos de liberdade interpretativa, pensamos que estas características 

da leitura “científica” do luso-paranaense, igualmente comuns aos outros 

“bandeirantes”, foram adquiridas durante sua atuação executiva no CEB ao longo de 

quase toda sua trajetória intelectual: as mesmas foram capitais para a sua 

aproximação com Jorge Dias, que se acercou a Loureiro em virtude de suas 

afinidades paradigmáticas. Porém, isto só será discutido no capítulo seguinte. 

Márcia Kersten faz a colocação de que  

 

Loureiro fazia parte de um grupo de intelectuais e profissionais liberais que 
podem ser identificados como intelectuais de província, preocupados em 
construir a história de seus estados e as bases de seu patrimônio [tanto 
intelectual quanto cultural] [...]. Esses intelectuais apoiavam-se em vínculos 
pessoalizados e numa liga de solidariedade e confraternização, muitos 
deles dedicando-se à pesquisa de maneira irregular. Boa parte desse grupo 
foi funcionário público, secretários estaduais ou municipais, como o caso do 
professor Loureiro. Tudo isto somado a incursões pelo jornalismo, docência 
e política, cultivando ainda uma produção intelectual intermitente nos mais 
diversos campos. 
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Ressaltando o que foi dito anteriormente, o capítulo seguinte irá esmiuçar o 

encontro entre Loureiro Fernandes e Jorge Dias, investigando como o filtro que 

melhor possibilitou a intermitência de Loureiro Fernandes entre diversos campos do 

saber, o folclore, aproximava-o do antropólogo de Portugal. Os limiares desse flerte 

constante com o folclore irão certamente fundamentar os interesses de tais autores 

e demais folcloristas com a etnologia, etnografia, a psicologia, a sociologia, a 

linguística, etc., na mesma diversidade de campos como o da intelectualidade de 

província referida por Kersten; e no caso específico de Loureiro, também com a 

medicina e a arqueologia, sendo estes últimos envoltos nos preceitos de um 

movimento missionário – salvacionista - do folclore e nas premissas de defesa ao 

patrimônio. Acima de tudo, este contingente teórico e prático do folclore introjetou 

em ambos os preceitos nacionalistas e regionalistas em suas perspectivas de 

apreensão do social – ou seja, características que os dois comungavam com os 

demais “intelectuais de província” (ou, como queiram, “intelectuais de nação”, 

quando, por exemplo, pensa-se na busca por uma identidade ‘portuguesa’ tão 

visada por Dias). 

Certificado, então, pelas fontes documentais e testemunhos de conhecidos 

diretos de Loureiro, confirma-se que o CEB realmente foi a instituição de pesquisa 

em que este cooperou por mais tempo no decurso de sua vida. Alguns registros 

oficiais da instituição autenticam sua presença entre os sócios fundadores e como 

um participante vogal da casa desde 192921, e que posteriormente continuou até o 

fim da vida. O curioso é que antes de terem sua sede própria, que foi concretizada 

em meados de 1940 na rua XV de Novembro, o CEB improvisava sua sede no porão 

da casa dos pais de Loureiro, o Cel. Manoel e a Dona Julieta, que se localizava na 

rua José Loureiro (FERRARINI, 2005) (nome de rua que homenageia seu avô 

materno). O apelido da sede provisória era “catacumba” por ser um tanto escura e 

claustrofóbica, mas que quebrava o galho para as reuniões semanais dos 

intelectuais católicos. Há, como de praxe, uma placa comemorativa no CEB que 

                                                 
21

 Loureiro Fernandes se inicia no CEB como encarregado da biblioteca. É nesta primeira função 
enquanto bibliotecário que já encomenda grande parte da coleção dos Arquivos do Museu Nacional 
do Rio de Janeiro (FURTADO, 2006: 8), uma primeira iniciativa que já demonstra seus ideais em 
construir uma instituição formadora e produtora de ciência. Os Arquivos ainda fazem parte do acervo 
do CEB. No tópico seguinte, que exporá um pouco sobre sua autonomia no MPR, falaremos um 
pouco da visão enciclopédica que predominou em Loureiro durante a sua direção desta instituição. 
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condecora os pais de Loureiro como beneméritos da casa, em agradecimento por 

terem cedido o espaço por tanto tempo. 

 O amadurecimento intelectual de Loureiro Fernandes, assim, ocorreu dentro 

do CEB, pois foi a partir dali, do seu primeiro contato com uma comunidade 

intelectual em busca de um espaço de produção e de uma formação científica 

coesa, que o autor deu partida à sua carreira de protagonismo institucional e mesmo 

científico no Paraná. A aura epistemológica de um “intelectual da província”, que dali 

do CEB imprimiu em si, permaneceu para além de seu ofício reservado à casa, 

contígua subsequentemente em sua trajetória. 

Mas aonde se pretende chegar com tal argumento? A uma possível 

justificativa para o CEB atualmente deter o maior número de documentos referentes 

a Loureiro, que vão dos mais pessoais aos diversos oficiais e institucionais. 

Igualmente, por obséquio, dando fôlego à hipótese básica de que Loureiro possuiu 

uma ligação – talvez mais afetiva do que profissional? - mais enraizada ao CEB do 

que a outras instituições, mesmo que os feitos mais marcantes da sua história 

institucional tida como “hegemônica” - a mais visibilizada do seu legado – estejam 

mais circunscritos aos seus anos de Universidade Federal do Paraná22. Ao abranger 

o encontro entre Fernandes e Dias, a presente pesquisa propõe justamente realçar a 

participação e a representação do primeiro à história do CEB. Objetiva-se, assim, um 

sublinhamento de uma faceta histórica de Loureiro que por vezes sequer é 

mencionada. No fim das contas, penso que a hipótese sirva mais como um reforço 

de uma história – entre muitas - de Loureiro cuja escrita estava se apagando, do que 

uma forma de elencá-la hierarquicamente perante outras. 

 Seguindo a premissa, conforme nos relata Maria Regina Furtado (2006: 8),  

 

No CEB foi entregue, pessoalmente por Loureiro Fernandes, um 
significativo volume de documentos assinados por ele e seus 
correspondentes, que se encontrava em sua casa, poucos meses antes de 
sua morte, em 1977, segundo o atual diretor da casa [no caso, Sebastião 
Ferrarini]. Em 2003, mais duas caixas de documentos foram entregues ao 
CEB por familiares. 

 

                                                 
22

 Em relação a esta hipótese, deve-se tomar o devido cuidado para evitar hierarquizações implicadas 
pelo suposto ranqueamento das instituições estimadas por Loureiro. Incluir essa hipótese na agenda 
de pesquisa surgiu como um incentivo à releitura de trajetórias de vida clássicas que até então eram 
vistas como conclusivas.  
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Foi no CEB, à vista disso, que encontramos a documentação mais 

significativa sobre a correspondência entre Loureiro Fernandes e Jorge Dias, uma 

vez que a confirmação do encontro partiu de um documento encontrado nessa 

instituição, e que, além disso, no geral, foi a instituição que proporcionou maior 

aporte contextual sobre essa interlocução. Não à toa, a maior porção da 

documentação estava ali, reiterando o contingente exposto na Tabela 1. 

Cronologicamente, faz sentido pensarmos que o CEB pode ter sido a instituição que 

melhor abrangeu o período de contato entre Loureiro Fernandes e Jorge Dias, no 

final da década de 1940 e principalmente durante o decênio de 1950, quando a 

instituição teve constante e dinâmica atuação de Loureiro.  

Trazendo as enumerações das quais classificamos os documentos no 

capítulo introdutório, convém afirmar que o CEB pôde oferecer toda a documentação 

utilizável nesta pesquisa, sendo esta a) epistolar, b) oficial-institucional e c) 

complementar. Em toda parte a instituição e seus funcionários foram bastante 

solícitos e receptivos no que se refere à permissibilidade de pesquisa, deixando este 

pesquisador bastante à vontade para mergulhar a fundo e buscar o que bem 

quisesse no acervo. Os documentos estavam dispostos numa “desorganização 

organizada”, pois passavam por um processo de remanejamento que os deixou 

todos agrupados em envelopes espalhados numa grande mesa e dentro de diversas 

caixas reunidas numa sala. Em nossa última visita em 2015 (lembrando que minha 

pesquisa se iniciou em 2013) o CEB recebia um grande número de estantes e 

praticáveis desmontáveis cujos tamanhos eram suficientes (segundo os gestores) 

para acomodar os documentos totais do CEB, desde os de Loureiro até os ditos “da 

instituição, a saber, a dos demais Bandeirantes e a documentação reunida nas 

gestões posteriores à criação e à consecutiva curadoria da PUC-PR (inclusive, como 

já dissemos, esta instituição universitária católica teve germe nas ações dos 

Bandeirantes centrais, que por sinal também atuavam na UFPR, como é o caso de 

Loureiro Fernandes).  

Sem querer desenvolvê-lo com acurácia ou profundidade neste trabalho, 

muito por desviar atenção do foco de estudo principal, há um ponto de interesse na 

atualidade executiva do CEB que no mínimo se faz pertinente assinalar: à história 

que a gestão da PUC-PR faz e recentemente fez acerca do CEB, baseado na obra 

de Sebastião Ferrarini (2011), Círculo de Estudos Bandeirantes Documentado, 
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Loureiro é somente um entre os vários Bandeirantes que conceberam a instituição. 

E nem parece ser o protagonista das ações, na contramão da impressão 

sobressaliente que tivemos de suas ações como membro23. Em um trecho desta 

obra, Ferrarini diz – ou mais exalta – que 

 
É aquele principal fundador, de alma sensibilíssima e caráter invulnerável, 
de esmerilhadas virtudes e invulgar cultura, ao Revmo. Pe. Luiz Gonzaga 
Miele, portador desses e doutros reais predicados reconhecidos 
nobremente pelo espírito de escola da nossa sociedade e pela mentalidade 
são de nossa terra é aquele vero sacerdote de Cristo, Bandeirante do Brasil 
Novo, legítimo paulista, que devemos a formação da nossa falange para 
segui-lo ou nas ousadias incursões das belas-letras ou nas confortativas 
perquirições da verdade [...]. Cabiam-lhe, portanto, as palavras exordiais [...] 
[,] longe de nós, na Paulicéia [...], as inflexões de sua autorizada voz (2011: 
117). 

 

 Quer dizer, está na mão e na narrativa daqueles que detém a autoridade de 

contar como, quando, por quem e por que a história de uma instituição ou de uma 

trajetória pessoal supostamente aconteceu. Talvez creditem aos Bandeirantes 

clericais, como o Pe. Miele, o protagonismo de uma instituição que hoje é de fato 

gerida por uma universidade católica, tal como a PUC-PR24. Como afirmamos, neste 

trabalho mais se busca a coexistência de histórias de Loureiro Fernandes em 

detrimento à sua história/trajetória atribuída como “oficial”, do que em si hierarquizá-

las, ou colocar os personagens que as compõe em uma escala de relevância.  O 

sentido é fundamentalmente o de diluir essas narrativas homogêneas.  

Antes de partimos para a seção que abordará algumas reflexões sobre a 

constituição de acervos pessoais, a ser tratada numa seção dedicada a apresentar a 

mais significativa tipologia da documentação relevante que encontrei sobre Loureiro 

                                                 
23

 Para justificar o adjetivo “sobressaliente” a que referimos, é preciso lembrar que Loureiro foi quem 
condicionou os primeiros encontros do CEB, cedendo espaço do imóvel dos pais (nos porões) para 
as reuniões; além de ter sido o fundamental agente que conseguira subscrição do interventor do 
estado Manoel Ribas para obtenção do terreno da sede onde atualmente se instala o CEB em 1945. 
Na seção deste capítulo que tratará dos seus anos no MPR, traremos um pouco a respeito da 
importância da amizade de Loureiro Fernandes com Manoel Ribas durante sua atividade em tal. 
 
24

 No mesmo raciocínio, o curso de Antropologia da Universidade Federal do Paraná optou por 
homenagear o seu departamento com o nome de José Loureiro Ascenção Fernandes, unanimemente 
tido como mentor e criador do mesmo. Mas e se pensarmos que Loureiro Fernandes não agiu 
sozinho neste esforço que resultou na institucionalização da disciplina? Por que só ele é consagrado 
no final das contas? Um dos problemas de uma memória autorizada está no fato de que em qualquer 
oficialização há implicada a responsabilidade da produção de uma suposta verdade. Não pensamos 
de modo algum que essa história seja digna de contestação, porém, permanece a reflexão sobre 
como essa narrativa autorizada reforça as linhas de uma escrita da história levada como autêntica. 
Uma memória circunscreve uma cartografia imaginativa da história que possui tramas de 
sociabilidade que vão muito além de Loureiro Fernandes. 
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no CEB (principalmente aquela que tratava de sua relação pessoal com Jorge Dias), 

a saber, o seu epistolário; discorreremos a seguir de maneira intervalar e breve 

acerca da passagem de Loureiro no MPR e na UFPR (seções 1.2.2 e 1.2.3) e a 

contribuição de seus acervos à pesquisa, sempre tentando relacioná-las com sua 

atuação no CEB, que vimos ser um marco fundamental que suplantou o 

prosseguimento de sua trajetória. Tendo em vista o número escasso de 

documentação pertinente à temática do trabalho, bem como a semelhança geral do 

tipo de acervo nessas duas outras instituições, essas contextualizações tentarão ser 

mais passageiras - ou mais objetivas - do que a seção sobre o trajeto de Loureiro no 

CEB.  

 
 

1.2.2) DO MUSEU PARANAENSE 

 

 A impressão inicial que se tem da trajetória de Loureiro Fernandes e sua 

atuação em museus é a de que se trata de uma fase distinta da do CEB. Em 

primeira instância porque essa sua etapa é mais madura no que tange o 

desenvolvimento acadêmico e museológico, falando de um ponto de vista 

institucional.  

Em segunda instância porque, nos museus, Loureiro passa a operar dentro 

de uma esfera mais profissional, enquanto agente público a quem foram 

encarregadas as direções de instituições de competência política municipal/estadual 

(o MPR, por exemplo, outrora foi municipal e veio a ser estadual). Ou seja, este novo 

posicionamento profissional enquanto homem público destoa muito do seu período 

no CEB (instituição que sempre estivera em standby na trajetória de Loureiro), pois 

se contrasta com aquele âmbito amadoresco de uma intelligentsia que clamava por 

uma concentração de erudição, é verdade que autônoma politicamente, porém, que 

não tinha uma agenda específica no tocante à projeção da produção multidisciplinar 

das ciências humanas ao público. O que reforça em muito minha hipótese de que o 

CEB fora uma instituição marcada por uma sensação de hobby por parte da atuação 

intelectual de Loureiro, isto é, um espaço que não lhe exigia o mesmo exercício 

estatutário como os prescritos por um cargo público.  

E por terceira e última instância: porque na sua ‘era dos museus’, Fernandes 

pareceu botar em prática todo o capital político e cultural que fora aglutinando desde 
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os seus tempos de inserção científica no CEB quando se aproximou das ciências 

humanas e, em simultaneidade, quando foi se avizinhando afetivamente às 

personalidades intelectuais associadas ao CEB (ou às que simpatizavam com esta 

agremiação). Pessoas estas, não por acaso, que figuravam entre as elites políticas 

vigentes no Paraná. Falamos de famílias tradicionais que historicamente situavam-

se na classe dirigente da política local (os “donos do poder”), tais como a de Flávio 

Suplicy de Lacerda, a de Bento Munhoz da Rocha Neto e a de Manoel Ribas, estes 

dois últimos que até alcançaram o governo do estado (Manoel Ribas foi nomeado 

interventor por indicação direta do presidente Getúlio Vargas após implementação 

do regime do Estado Novo, totalizando praticamente treze anos no governo do 

estado). Famílias que acumulam um capital sociocultural desde os séculos 

anteriores ao XX e que se puseram a ocupar espaços de dominação política 

voltados quase unicamente a sujeitos que tinham acesso à formação superior e a 

posse de meios de produção capitalista. Não por acaso, já expusemos que a 

ascendência de Loureiro Fernandes é de origem ibérica, cuja família tinha larga 

experiência comercial. A sua família, abastada, compunha um quadro comum à da 

intelectualidade brasileira proveniente das elites. 

Portanto, é minimamente significativo perceber como Loureiro Fernandes, em 

todos os momentos de suas gestões públicas, interagiu com interlocutores 

conhecidos no CEB que viriam a ser figuras políticas proeminentes. Essas 

interseções com trajetórias icônicas do poder público paranaense foram o alicerce 

da atuação de sucesso de Fernandes nas duas instituições museológicas e 

acadêmicas que dirigiu – principalmente no MPR. Comecemos por este museu, 

contando um pouco de sua passagem por essa instituição. 

Loureiro Fernandes foi oficialmente nomeado diretor do MPR em 30 de 

novembro de 193625, segundo um documento assinado pelo então governador do 

estado, Manoel Ribas. Porém, herdou uma gestão que passava por maus bocados. 

O MPR atravessava uma crise generalizada: carecia de espaços laboratoriais e de 

uma estrutura bibliotecária mínima, além de estar travando um conflito com o diretor 

que se aposentava para dar lugar a Loureiro, isto porque este diretor expunha 

                                                 
25

 Segundo um catálogo oficial do MPR, Museu Paranaense: 130 anos, editado e publicado pela 

Secretaria de Estado da Cultura em 2006, Loureiro Fernandes exerceu o cargo de diretor do MPR de 
1936-1943 e, em seguida, atuou de 1945-1946 (p.145). Cabe lembrar o leitor de que houve anos em 
que atuou tanto na direção do CEB quanto do MPR simultaneamente. 
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algumas coleções particulares suas no museu e que muito provavelmente as 

reclamou de novo no ato de sua renúncia (FURTADO, 2006: 47). Este fora um dos 

muitos problemas envolvendo o diretor que antecedeu Loureiro, João Tenius 

(também nomeado pelo interventor Manoel Ribas), cuja gestão ficou conhecida pelo 

seu alheamento com a instituição. 

No período da efetivação de Loureiro enquanto diretor do MPR, a maior parte 

dos museus no Brasil ainda passava por um momento de transição: mudavam de 

um caráter meramente expositivo (de uma museografia tão somente por ela, já à 

beira da obsolescência), ao encararem a ciência apenas como uma excentricidade26; 

para o caráter de uma instituição disseminadora de ciência(s), cuja pretensão é a de 

propagar a ciência acadêmica ao público sob um molde museológico, tendo como 

preocupação na montagem expográfica o estabelecimento de uma linguagem que 

permitisse o diálogo entre curadores das exposições e o público leigo, ou seja, em 

como traduzir um conhecimento técnico (“científico”) à percepção leiga (aqui 

devemos considerar também, em hipótese, a relação censitária de brasileiros que 

sequer eram alfabetizados, esta provavelmente altíssima). Trocando em miúdos, 

museus deixavam de ser somente aqueles recintos de “curiosidade”, muito comuns 

nos museus brasileiros até então, e passavam a demandar o estatuto de produtores 

de conhecimento, realizando o “princípio do duplo museu: para o público e para o 

especialista” (FURTADO, 2006, 60). 

Esse rompimento com os museus que funcionavam como simples “depósitos” 

de curiosidades e antiquarias foi o primeiro passo da gestão de Loureiro Fernandes. 

O autor queria a produção técnica e específica de pesquisa. Na primeira etapa de 

sua gestão, incumbiu-se de implantar um comitê específico de pesquisa. Assim, 

estruturou núcleos seccionais no MPR que abrangiam as áreas de História, 

                                                 
26

 Aqui cabe aludir o leitor àquelas vitrines temáticas comuns em museus fundados no século XIX, 
com a exposição de moedas preciosas, crânios de humanos pretéritos (“paleoantropólogicos”) e 
animais taxidermizados etc., todas utilizadas museograficamente de maneira estratégica por suas 
características visuais gritantes e curiosas. Vale ressaltar que as temáticas desses museus “de 
curiosidade” até já possuíam distinções disciplinares, como arqueologia, antropologia, etnologia, 
história, biologia (zoologia e botânica), entre outras; porém, essas distinções vingavam somente no 
plano espacial – físico - da separação temática desses materiais dentro das reservas técnicas. Sob 
um ponto de vista acadêmico, a produção bibliográfica que se efetuava nesses campos disciplinares 
era diminuta, à exceção de poucos pesquisadores dos museus de ponta à época que o faziam, como 
o Museu Nacional (ex.:Roquette-Pinto, Ladislau Netto), o Museu Paulista (Hermann von Ihering), o 
Museu Emilio Goeldi (ex.: Louis Agassiz e Emília Snethladge) e assim por diante. No MPR, parcos 
trabalhos que foram produzidos vieram do historiador Romário Martins, ex-diretor que até hoje detém 
a proeza de ter sido o profissional que por mais tempo exerceu esse cargo (1902-1928). 
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Zoologia, Geologia e Mineralogia, Antropologia e Etnografia e Taxidermia. Loureiro 

também elegia um auxiliar técnico para cada um desses setores. Além da direção da 

instituição, responsabilizou-se com o setor de Antropologia e Etnografia27. Como 

essas áreas do conhecimento exigem um mínimo de suporte infraestrutural, Loureiro 

reivindicou ao poder público espaços laboratoriais que suportassem a acomodação 

e a análise dos materiais pesquisados. Rudolf Bruno Lange, um dos funcionários 

que foi auxiliar técnico da seção de zoologia do MPR à época da gestão de Loureiro, 

depõe sobre como a habilidade política de Loureiro e suas raízes com o CEB 

contribuíam para seu sucesso administrativo:  

 

O Museu realmente funcionou no tempo do Dr. Loureiro, porque ele tinha 
possibilidade e o acesso que depois desapareceu. Ele precisava de 
dinheiro, ele telefonava para o [Manoel] Ribas: - ‘Ô Ribas, o dinheiro do 
Museu vai sair ou não?’. Então ele conseguia o dinheiro. Depois do Ribas, a 
mesma coisa acontecia com o governador Moysés Lupion, ele telefonava e 
dizia: - ‘Ô Moysés, e a verba aqui do Museu? Nós estamos a zero’. Dia 
seguinte ou dois dias depois, o dinheiro estava à disposição (LANGE, 2005: 
31-32). 

 

 Era ocupando espaços privilegiados de comunhão intelectual como o CEB, 

então, o qual congregara esses homens de erudição que viriam a pleitear e 

consequentemente ocupar cargos políticos, que Loureiro alargava o campo de 

possibilidades de sua atuação política. Infelizmente, mesmo tendo as reivindicações 

de Loureiro atendidas, o laboratório do MPR da sede do Batel não teve mudanças 

suficientes para satisfazer o planejamento de Loureiro. Quando os planos não eram 

executados ao modo como Loureiro os concebia, ele se irritava, segundo como 

muitos de seus contemporâneos depõe sobre sua personalidade. Tanto assim que a 

sua renúncia da direção do Museu Paranaense (1946) eclodiu de sua insatisfação 

após a negativa da pretendida construção da nova sede do MPR por Bento Munhoz 

da Rocha no espaço onde se situa o Teatro Guaíra, episódio o qual já 

mencionamos. 

No entanto, mesmo com empecilhos, Loureiro conseguiu levar a cabo todas 

as pretensões primordiais de produção e publicação científica que projetou ao MPR: 

aproximou o público ao MPR, o que despertou o ensejo acadêmico de indivíduos 

que viriam a ser futuros pesquisadores; concretizou um curso de alfabetização e 

                                                 
27

 No capítulo seguinte irei tratar de investigar melhor esse seu envolvimento com a Antropologia e 
Etnografia nesses meados da década de 1930, pois há algumas cartas que apontam para hipóteses 
interessantes sobre seu envolvimento com essa área específica das humanidades. 
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ensino primário no próprio MPR, tornando possível um primeiro contato do público 

com as pautas acadêmicas – “científicas” – trabalhadas nos museus (FURTADO, 

2006: 60); e, finalmente, deu origem à revista Arquivos do Museu Paranaense, uma 

retomada do interrompido Boletim do Museu Paranaense concebido pelo ex-diretor 

Romário Martins. Nessa nova guinada editorial eram publicados todos os tipos de 

áreas em pesquisas, desde as mais humanas até as mais diversas áreas biológicas. 

Houve inclusive muitas publicações de estrangeiros na revista, o que demonstra a 

projeção e a boa repercussão da mesma fora do Brasil, bem como o sucesso que 

Loureiro Fernandes obteve ao querer impulsionar a produção acadêmica no Paraná.  

Os Arquivos do Museu Paranaense apontavam clara, porém implicitamente, 

uma inspiração em um periódico estrangeiro de muito sucesso da época, o 

Handbook of South American Indians (HOSAI), uma compilação de textos realizada 

pela Smithsonian Institution que reunia artigos e monografias de autores 

consagrados da antropologia como Claude Lévi-Strauss, Alfred Métraux, Alfred 

Kroeber, Curt Unkel Nimuendajú, entre outros; e cuja notável inspiração rendeu uma 

aproximação e um posterior convênio de Fernandes com a Smithsonian Institution 

que resultou no intercâmbio de pesquisadores da arqueologia estadunidense (entre 

eles, Clifford Evans e Betty Meggers, por exemplo) no Paraná.  

Diferente da publicação da Smithsonian, na época já formatada de maneira 

mais ajustada com o que se vê nos atuais moldes editoriais universitários28, pois nos 

Estados Unidos já canalizavam bem o escopo teórico e o campo disciplinar de uma 

publicação (neste caso da HOSAI, os ensaios concerniam à etnologia indígena); os 

Arquivos publicados pelo MPR eram, sim, um periódico academicamente pautado, 

mas sobretudo de maneira similar àquela visão enciclopédica que os antigos 

museus já comportavam em seus departamentos científicos, isto é, o de tentar 

congregar todas as ciências possíveis. Tratava-se de uma miscelânea de escritos 

que condiziam a diversas ramificações da biologia e ciências biológicas e exatas em 

geral, tais como a zoologia (e suas especialidades como a entomologia, 

malacologia, etc.), botânica, paleontologia, geologia, geografia, etc.; até as ciências 

ditas sociais – e humanas –, como a arqueologia, a etnobotânica (uso humano da 

flora), história, linguística, linguística antropológica, etnologia, entre outros saberes. 

Isto também acontecia nos periódicos do Museu Paulista e do Museu Nacional, à 

                                                 
28

 Afinal, as universidades norte-americanas já estavam bem consolidadas nesse período. 
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época capitaneados respectivamente por Afonso d’Escragnolle Taunay e Heloisa 

Alberto Torres, e de onde Loureiro tornava público os reconhecimentos e estímulo 

dessas instituições congêneres protagonistas para a editoração dos Arquivos do 

Museu Paranaense (FERNANDES, 1941, 4-5). 

Houve também aqueles estudos híbridos de ciências biológicas e ciências 

humanas, como comumente fez Loureiro Fernandes em sua produção bibliográfica, 

considerando-se sua formação médica e sua simpatia a preceitos evolutivos acerca 

da espécie humana (estes que, se misturados às teorias do cosmos social, como 

bem documentam os estudiosos do pensamento social brasileiro, desaguavam com 

frequência em paradigmas evolucionistas 29). Lembremo-nos, afinal de contas, como 

a arqueologia, a antropologia – física –, a sociologia e demais ciências sociais como 

um todo estavam envoltas em pressupostos racialistas nesse período. É 

interessante notar como essa hibridez de estudos parece ter se mantido ao longo da 

fase de escritos folclóricos de Fernandes, ao passo que se mantinha de maneira 

muito semelhante na fase “folclórica” de Jorge Dias. Falaremos dessas 

características adiante neste trabalho, propriamente no terceiro capítulo. Outrossim, 

na próxima seção deste capítulo discorreremos sobre sua participação simultânea 

na FFCL (como parte de seu processo institucional na UFPR), onde discorrer-se-á 

sobre o aprofundamento de Loureiro em algumas leituras de antropologia e 

arqueologia por um motivo específico, o que de certa forma lhe foi aprimorando uma 

concepção disciplinar que antes não ocorria nesse seu paradigma enciclopédico 

(mesmo que, sob nossa avaliação, a única disciplina que Fernandes manteve uma 

concepção menos defasada - ou mais parelha - em relação às produções 

acadêmicas dessas mesmas áreas em outros polos acadêmicos, foi a arqueologia, 

campo do saber que se tornou o referencial da revolução acadêmica que Loureiro 

trouxe ao Paraná (e, de certa forma, ao Brasil). 

 Porém, mesmo com as insofisticações conceituais perpetradas pelos 

Arquivos, o aspecto positivo que se sobressai desta agenda de produção e 

divulgação científica fomentada por Loureiro é dado pelo fato de que ele botou em 

prática um editorial que conseguiu atrair e aglomerar publicações nacionais e 

internacionais de pesquisadores, trazendo holofotes ao MPR. Além disso, botou em 

                                                 
29

 Um pouco das abordagens teóricas de Loureiro Fernandes em seus escritos será exposto no 
terceiro capítulo, quando houver uma aproximação com a obra de Jorge Dias. 
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atividade a intelligentsia do estado que à época estava praticamente estacionada, tal 

qual ofuscada. Desta forma, pode-se dizer que a cooperação científica internacional 

parece ter sido um dos combustíveis mais eficazes para a plena movimentação da 

agenda acadêmica do país, pois, não só neste estado, como no Brasil inteiro, 

estavam-se abrindo portas para a entrada de pesquisadores estrangeiros que 

pudessem trazer suas formações às incipientes instituições universitárias que se 

estabeleciam por aqui. Ao que tudo indica, é nessa convergência universitária 

internacional que Loureiro Fernandes estende sua lista de contatos com o exterior, 

como foi o caso com Jorge Dias, que certamente acontecera ainda na década de 40, 

quando amadurecia sua gestão no MPR e este se direcionava à atuação na 

Universidade do Paraná (atual UFPR) para realizar suas pretensões de 

institucionalização das disciplinas de antropologia e arqueologia. 

Para melhor visualização da dimensão da entrada científica internacional 

nessa agitada década brasileira de 1930, temos como parâmetro o exemplo da 

história institucional da USP, onde os primeiros ocupantes da cátedra de 

Antropologia propriamente30 dita foram estrangeiros: Emilio Willems (1905-1997) e 

Egon Schaden (1913-1991), sucessivamente. Além desses dois pesquisadores 

europeus ocupantes das primeiras cátedras, muitos outros europeus – em especial 

os franceses - vinham ao Brasil na busca de desenvolver suas pesquisas no rico e 

promissor laboratório sociocultural brasileiro, na clássica imagem “exótica” que 

tinham da América do Sul. Nesse momento, coetaneamente, chega ao Brasil a leva 

de pesquisadores estrangeiros firmados por convênios entre estas primeiras 

universidades brasileiras e – principalmente - os Estados Unidos da América (vide 

convênios com universidades de Columbia, Chicago e Harvard). Derradeiro dessa 

propulsão acadêmica de fora ao longo da década de 1930, enfim, houve em meio a 

esta circunstância a ignição dos primeiros eventos de comunidade científica – de 

ciências sociais em especial - no Brasil de que se tem informação: Sociedades, 

Congressos, Seminários, Semanas e demais encontros acadêmicos. Falaremos 

melhor sobre eles no segundo capítulo, principalmente a respeito dos congressos e 

semanas de folclore, principais conchavos da relação entre Dias e Loureiro. 

                                                 
30

 Enfatizo o ‘propriamente’ da afirmação porque a cátedra antecessora que veio a originar a cadeira 
de Antropologia, a de Etnografia e Língua Tupi, foi ocupada por Plínio Ayrosa, linguista que depois foi 
remanejado de departamento e passou a ministrar sua especialidade em línguas e dialetos indígenas 
no departamento de Letras. 
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 O Paraná, enfim, havia reacendido suas luzes de ciência (ao público 

principalmente), mostrando sinais de avanço a uma direção universitária mais coesa. 

Não podemos esquecer, por fim, da relação intrincada de todo este sucesso de 

Loureiro com sua participação no CEB, pois esta atividade nunca interrompida no 

pano de fundo de sua trajetória lhe serviu como uma fonte de oportunidades (via 

políticos ilustres a quem se afeiçoava) e inspirações ao progresso institucional e à 

democratização da ciência intentados pelo MPR31. Com o Museu Paranaense, 

Loureiro enfim alcançou um novo status em termos de produção científica, tanto pelo 

periódico que reformulou quanto pelas expedições de campo iniciadas durante sua 

gestão no MPR, que culminaram nas pioneiras pesquisas antropológicas e 

arqueológicas encabeçadas durante sua gestão no MPR32.  

 No tocante à tipologia da documentação utilizada nesta pesquisa, das que 

foram localizadas no MPR cabe concluir que foram basicamente os ofícios mais 

burocráticos, tendo estas fontes um caráter institucional e bastante complementar ao 

entendimento do diálogo com Dias. O conteúdo mais valioso desses documentos à 

pesquisa foram as atas dos congressos de folclore, bem como atas de reuniões 

desses encontros, que explanam bem as lógicas organizacionais desses eventos. 

Loureiro parece ter arquivado cronologicamente toda essa documentação 

burocrática e doado à biblioteca do MPR para constarem cópias, visto que há um 

grande número de encadernações desses documentos provavelmente 

encomendadas por Loureiro Fernandes. Veremos que essa situação quase se 

repete nos documentos pesquisados no MAE/UFPR, onde a maioria do acervo 

pesquisado também é dessa natureza institucional, referindo-se a maior das vezes 

                                                 
31

 Não obstante, é necessário lembrar o leitor que, antes mesmo dos Arquivos do Museu Paranaense, 
o CEB já empreendia publicações lançadas anualmente (tempo de publicação não uniforme) desde 
1934 (até 1956). A diferença é que a maioria das revistas do CEB continham apenas um único 
trabalho autoral por edição, enquanto o periódico do MPR publicava uma coletânea de trabalhos 
multiautorais. Alguns artigos de Jorge Dias, inclusive, foram publicadas pela revista do CEB. Há 
também um documento que reforça a influência vinda do CEB: datado de 1949 (LOUREIRO apud 
FURTADO, 2006: 610), Fernandes afirma que este esforço exímio aplicado à gestão do MPR deu-se 
porque “nada lá havia, quer em livros, quer em rudimentares coleções, que auxiliasse os nossos 
estudiosos nos domínios das Ciências ditas puras. Criar este ambiente foi a nossa grande aspiração 
e tentávamos convergir os esforços do [MPR] com os de outras instituições [,] como [...] o Círculo de 
Estudos Bandeirantes, buscando maior eficiência de ação”.  

 
32

 É apropriada uma menção honrosa ao calhambeque e ao motorista oficial do MPR que Loureiro 
Fernandes conseguira enquanto diretor. Foi neste carro, muito rememorado pela equipe técnica que 
viajou nele nas expedições aos confins do Paraná e ao litoral sul de São Paulo, que os primeiros 
trabalhos de campo ocorreram.  
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ao seu envolvimento no MAAP com arqueologia e cultura popular (área 

comumemente chamada de folclore), cuja dedicação de Loureiro se intensificou a 

partir da década de 1950 inerente ao seu ativismo em prol da preservação do 

patrimônio. Enfim, nenhum documento epistolar condizente ao tema foi encontrado 

no MPR33, embora tenhamos encontrados dois documentos iconográficos que 

ilustram bem o contexto das duas edições do Congresso Brasileiro de Folclore 

estudados, e que constarão nos anexos da monografia. Como já pontuamos 

anteriormente, os documentos pessoais de Loureiro Fernandes, como as cartas, 

foram majoritariamente doados ao CEB. Faremos agora um rápido retrospecto de 

Loureiro na UFPR, principalmente no que se refere à sua iniciação com o magistério 

na FFCL, que fora a época de maior concomitância à troca epistolar com Dias. Em 

seguida, exporemos a situação dos documentos encontrados.  

 
 

1.2.3) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ: DAS CÁTEDRAS AO MUSEU 

DE ARQUEOLOGIA E ARTES POPULARES 

 

Entramos no período da vida de Loureiro em que o autor provavelmente 

envolveu-se à antropologia e a arqueologia acadêmicas com profundidade. É a partir 

da sua atuação dentro desta instituição que Fernandes bota em prática a sua própria 

experiência com a antropologia e a arqueologia. Mas é necessário que façamos 

alguns esclarecimentos sobre os anos de atuação dentro da instituição.  

Já comentamos que a vida de Loureiro foi tumultuada a ponto de suas 

atuações de gerência nas instituições serem simultâneas nalguns anos. É a situação 

de seu envolvimento com a universidade. Oficialmente, Loureiro iniciou suas 

atividades com a universidade em 1938, ano em que já estava no CEB e no MPR. E, 

na realidade, estes dois ofícios foram condicionantes para que iniciasse a ministrar 

disciplinas na nova faculdade de iniciativa privada34, já que a FFCL, organismo 

                                                 
33

 Dos documentos epistolares encontrados no MPR, constam poucas cartas de pesquisadores que 
publicaram nos Arquivos do Museu Paranaense, entre eles a maioria das cartas vinha da linguista 
Wanda Hunke. 
 
34

 Para ter-se uma ideia da influência essencial das intelectualidades católicas para projeção da 
academia no Paraná e até mesmo no país, à época em que a FFCL foi subsidiada pela iniciativa 
privada, isto é, antes de ser gerida por competência pública após a federalização da UFPR, ela era 
mantida pela União Brasileira de Educação e Ensino (UBEE) dos Irmãos Maristas (FURTADO, 2006: 
66). 
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embrionário que precedeu sua total inserção na UPR, não contava com custeio do 

Estado.  

Como mencionado anteriormente, a Universidade do Paraná já existia nesse 

tempo (criada em 1912), porém, não possuía cursos de humanas. A universidade 

pública em questão se limitava ao direito, medicina, veterinária, economia, 

agronomia e às engenharias. Com a necessidade de implementar-se as disciplinas – 

em geral - de humanas, instituiu-se como solução provisória a criação da FFCL, 

sustentada a cabo pela intelectualidade católica do CEB, Loureiro incluso, visto que 

juntos foram o corpo docente da entidade e que ministraram boa parte das aulas35.  

No que tange ao ensalamento, da instalação física dessas disciplinas dadas 

pelos docentes da FFCL, Furtado (2006: 66) aponta com base na sua pesquisa 

documental que a instituição utilizou salas da sede do Prédio Histórico da atual 

UFPR, localizada na praça Santos Andrade, bem como o auditório do CEB, para 

realização de cursos de extensão (Idem, 2006: 127), arranjados por Loureiro 

Fernandes. Além delas, utilizou-se também das salas laboratoriais do MPR à época 

do bairro do Batel (Idem, 2006: 85), mesmas salas às quais Loureiro reivindicava 

melhorias ao interventor do estado Manoel Ribas, caso que foi citado anteriomente. 

Enfim, vemos com isso que Fernandes possibilitou que esta nova fundação 

educativa permeasse todas as instituições com alguma incipiência científica e 

acadêmica. Toda essa operação em que se orquestrou a FFCL provavelmente não 

seria possível sem a atuação central de Loureiro Fernandes dentro delas.  

Outro marco memorável desta instituição precursora da UFPR foi o primeiro 

curso de “Antropologia e Etnografia Geral” em 1940, ministrado por Loureiro 

Fernandes, tornando-se o primeiro catedrático de Antropologia na história do 

Paraná36. Há alguns documentos que indicam uma possível primeira cátedra 

antropológica de Loureiro ocorrera em 1938 (e que se repetira em 1939), referindo-

                                                 
35

 A FFCL instituiria os seguintes departamentos: Filosofia, Ciências (com cursos de matemática, 
física, química, história natural, geografia, história e ciências sociais), Letras e Pedagogia (FURTADO, 
2006: 67); todos com suas inúmeras subáreas. 
 
36

 Uma curiosidade: se se considerar o termo “Antropologia” no título das primeiras disciplinas 

ministradas acerca desta área das ciências sociais, Loureiro pode ser considerado o primeiro a nível 
nacional a ministrar uma disciplina especializada neste saber, pois sabemos que houve uma distinção 
de campo confusa entre antropologia e etnografia naquela época. Loureiro em 1940 ministrou 
“Antropologia e Etnografia Geral”, ao passo que na USP a primeira cátedra específica com 
antropologia no título veio só com o sucessor de Ayrosa, Emilio Willems, que fora o primeiro 
catedrático oficial de “Antropologia” em 1941 (CORRÊA, 2013: 137-138). Assim, é possível afirmar 
que a FFCL do Paraná formou os primeiros graduados com alguma especialização em “Antropologia”.  
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se à cátedra de “Etnografia e Noções de Tupi-guarani” aos cursos de História e 

Geografia (na época unidos) e Ciências Sociais, respectivamente nesses dois anos.  

No entanto, nenhuma ata de registro dessas disciplinas foi encontrada para que 

possamos afirmar oficialmente com propriedade (Idem, 2006: 128). Mas há duas 

explicações lógicas que nos dão fôlego para especularmos sobre essa disciplina.  

Na primeira explicação, é mister cogitar que, na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP, de fato já existia uma cátedra de “Etnografia Brasileira e 

Língua Tupi-Guarani” ocupada por Plínio Ayrosa (1895-1961) desde 1935, e cujos 

padrões eram de certa formas apropriados pela – ou inspiradores à - FFCL do 

Paraná (Idem, 2006: 128). Inclusive, no desenvolvimento acadêmico em geral, por 

serem as principais e mais ricas metrópoles brasileiras no período, o eixo Rio-São 

Paulo era sempre uma vitrine para parâmetro nas atividades congêneres de outros 

estados referentes ao avanço da institucionalização universitária. 

 A segunda explicação baseia-se numa evidência epistolar encontrada 

durante esta pesquisa, em que o próprio Plínio Ayrosa redige a próprio punho e 

envia referências bibliográficas sobre antropologia e etnografia (vistos como campos 

distintos, mesmo que fronteiriços) a Loureiro bem no ano de 1938, o que é 

coincidente com o ano de sua - suposta – primeira cátedra na FFCL do Paraná. 

Provavelmente o luso-paranaense havia pedido recomendações de leituras ao 

catedrático que já exercia a sua função de professor (pioneiro no Brasil se 

considerarmos que sua cátedra provavelmente trabalhou conceitos de antropologia) 

– de “Etnografia Brasileira e Língua Tupi-Guarani” três anos antes em São Paulo. 

Ayrosa diz que “com a pequena bibliografia que remeto em anexo, acho que poderá 

perfeitamente aprofundar-te no estudo absolutamente útil e premente da Etnografia 

Geral, antes de se dedicar aos penosíssimos trabalhos da etnografia brasileira. 

Creio que, com pequeno sacrifício, poderá perceber desde logo o imenso atraso em 

que nos achamos neste assunto profundamente nosso...”. Nas saudações do final 

da missiva, antes dos anexos bibliográficos, Ayrosa ainda se refere como “seu ex-

‘professor’ de Tupi”, informação da qual não sabemos ao certo a procedência.   

Não obstante, há ainda uma consideração sobre o pedido bibliográfico a 

Ayrosa. Sabe-se que Loureiro Fernandes até já havia se aventurado em uma 

primeira pesquisa de campo que demonstrava seu esforço em imergir na dimensão 

das sociabilidades litorâneas do Paraná (vulgo caiçaras), emanando implicitamente 
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algumas preocupações etnográficas, como foi o caso da expedição à Caiobá (PR) 

em 1937, que resultou no artigo Caiobá: Esbôço médico-geográfico [1937], porém, 

continuava a sustentar-se ainda muito em seus olhares holísticos, clínicos, oriundos 

da medicina, misturados com um pouco de descrições geomorfológicas do local que 

advinham do seu conhecimento em geografia. Ainda não possuía formação sólida 

em antropologia para tal, apenas leituras e aspirações despertadas em suas idas à 

Europa. Na carta de recomendação bibliográfica de Ayrosa constam como 

indicações Franz Boas, Robert Lowie (sublinhado como uma das indicações de 

leitura imprescindível), Lucien Lévy-Bruhl, Edward Tylor e James Frazer, embora 

olhando nas ementas de Loureiro desde 1940 (Idem, 2006: 122-123), parece que 

Loureiro não utilizou bem os conselhos do engenheiro e linguista da USP para 

montar os programas das disciplinas dadas aos discentes de História e Geografia e 

C. Sociais37. Sua aparente afeição à antropologia se justificava pela fisiologia 

humana (em acordo à sua formação básica), esta tributária ao último campo dos four 

fields boasianos que foi uma epistemologia célebre e basilar para a consolidação da 

antropologia biológica e da arqueologia - áreas que melhor foram aproveitadas na 

progressão acadêmica de Loureiro e que, portanto, foi o ensinamento destas duas 

áreas aos seus alunos que predominou. Abaixo, as recomendações literárias de 

Plínio Ayrosa (datada de 31/05/1938). 

 

 

                                                 
37

 Nas cátedras consecutivas dos anos subsequentes, Loureiro ministra “Antropologia e Etnografia 
Geral” em 1940, tida como oficialmente a primeira cátedra da disciplina no Paraná e que até já fora 
comentada; e “Antropologia” em 1942 (FURTADO, 2006: 122-123). 
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FIG.01 - Fonte: Acervo do CEB. 



53 

 

 
  

O tempo de docência de Loureiro, por isso, foi o momento em que ele 

agregou conhecimento técnico (mais teórico) nas disciplinas de antropologia e 

arqueologia, que o consagraram enquanto personalidade ilustre da 

institucionalização científica do Paraná. Isso sem contarmos a sua fase de 

dedicação museológica tanto no MPR quanto no MAAP (atual MAE), auge de 

Loureiro na transposição desses saberes em planos museográficos, onde um 

conhecimento acadêmico é direcionado ao público não só universitário. Em outras 

palavras, houve uma maturação no engajamento institucional universitário de 

Fernandes no decorrer dessa experiência magistral. 

Foi este período ministral de Loureiro, em suma, que, como já dissemos, 

iniciou com a FFCL, anexou-se à UFPR após sua federalização em 1950 e, logo 

após, vingou no Instituto de Pesquisas (IP) dentro da UFPR em 195138, que 

impulsionava essas disciplinas de ciências humanas e naturais cujos custeios 

exigiam recursos que financiassem, por exemplo, “trabalhos de campo” e o 

instrumentário de análise a posteriori, e que viria a culminar na criação do CEPA. 

Em seguida, no sentido congruente à tendência nacional de departamentalização 

disciplinar imposta pelo Ministério da Educação a partir de 1957, neste período foi 

dada a partida à criação, unificação e institucionalização dos primeiros 

departamentos de antropologia no Brasil no começo da década de 1960 (USP, 

UFRJ e UFPR iniciaram praticamente juntas nesse sentido)39 (Idem, 2006: 170). 

Finalmente, seu sprint derradeiro na UFPR deu ignição à fase de Loureiro enquanto 

ativista em prol da preservação do patrimônio cultural, paralelo a esta época de 

gestões museológicas, principalmente quando esteve na fundação e direção do 

MAAP40. 

                                                 
38

 A princípio o IP consistia da superintendência nas seções de “Antropologia, Etnologia e 
Antropogeografia” (com a História embutida nessa seção por ser unida à geografia nesse período), 
“Botânica” e “Zoologia” (FURTADO, 2006: 168). Vale ressaltar que a Arqueologia só veio a ser 
institucionalizada formalmente com a criação do CEPA em 1956, porém, na praxe já era empreendida 
por Loureiro Fernandes e outros intelectuais congêneres da época. 
 
39

 UnB e Unicamp viriam em seguida, mais para o final dos anos 60 e comecinho dos 70. Para ver 
mais sobre os processos de institucionalização da Antropologia no Brasil, ver CORRÊA, 2013. 
 
40

 Citamos três exemplos desse engajamento patrimonialista de Loureiro (em parceria ao DPHAN do 
então diretor Rodrigo Mello Franco): ainda na década de 40, tomou os primeiros intentos de proteção 
aos sambaquis do litoral paranaense ainda na década de 40, cujos resíduos conchíferos estavam 
sendo destruídos para servirem de matéria-prima à fabricação de asfalto, um empreendimento 
bastante comum nesse período de boom industrial/ urbano em todo o país; na década de 50, 
algumas outras edificações (algo que na época era visto como o máximo de um bem tombável) 
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O importante a dizer sobre esse momento, acima de tudo, é que ele 

desabrochou a especialização científica de Loureiro após seu envolvimento com a 

engrenagem universitária: foi esse período, inclusive, em que permeou-se seu 

obscuro envolvimento com o folclore – negligenciado na leitura hegemônica de sua 

trajetória. Foi nele, obviamente sem se esquecer das outras instituições por qual 

passou (CEB E MPR), estas que vimos serem importantes instâncias imbricadas 

com/para o desenvolvimento institucional na UFPR, em que se intercorreu e 

alicerçou a correspondência com António Jorge Dias. Veremos no terceiro capítulo 

que seu entrosamento com Dias se intensificou tanto neste momento da UFPR que 

o antropólogo portuense até ministrou um curso – disciplina optativa, extracurricular - 

como professor visitante convidado da UFPR em 1954. 

O seu envolvimento com o MAAP não será de todo aprofundado no atual 

trabalho. Mais superficialmente, será referenciado somente quando citarmos alguns 

vislumbres de sua trajetória acadêmica que reverberaram com suas intenções 

museológicas/ patrimonialistas durante o recorte de tempo em que manteve contato 

com Dias. É verdade que Jorge Dias também manteve contato com Loureiro na 

década de 60, quando Loureiro já estava no comando do MAAP, entretanto, o 

conteúdo das cartas dessa década se tratava majoritariamente de saudosismos. Há, 

com exceção, uma única epístola divergente da qual o assunto era pertinente ao 

interesse de realização do intercâmbio de uma das estudantes de antropologia da 

UFPR em Portugal, cuja intermediação de Loureiro o levou a contatar Dias para 

saber se havia uma possibilidade de estágio desta aluna no Centro de Estudos de 

Antropologia Cultural de Lisboa, órgão que Jorge Dias dirigia (a carta será anexada 

neste trabalho). Essas cartas, em conclusão, são mais ocorrências extraordinárias 

do que outra coisa, não possuindo conexão estrita com o recorte temporal focado na 

monografia, quando identificou-se a presença de Jorge Dias no Brasil através da 

guinada científica do folclore.  

A mesma abstenção analítica de profundidade de nossa parte, para findar 

este mea culpa, vale para o trecho em que a Arqueologia esteve mais proeminente 

na carreira de Loureiro, no período que compreendeu suas funções no CEPA e a 

                                                                                                                                                         
históricas do Paraná, a exemplo da Capela do Tamanduá em Balsa Nova (PR) em meados deste 
mesmo decênio (FURTADO, 2006: 89); e, por fim, nos seus últimos esforços posteriores aos anos 60 
ao conseguir o tombamento de várias edificações de Paranaguá, como de fato aconteceu com a sede 
do MAAP, antigo Colégio dos Jesuítas onde veio a se instalar. 
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atuação nesta mesma instituição quando foi tecido o Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas ao longo dos anos 60 e 70 (PRONAPA - programa que 

estabeleceu pesquisas arqueológicas por todo o território nacional, ocasionando um 

grande impulso à arqueologia desenvolvida no país) – a Arqueologia que, de certa 

forma, foi, no geral, o campo do saber (a nosso ver) mais contribuído por Loureiro 

Fernandes ao longo de sua trajetória, falando de uma perspectiva de contribuição 

epistemológica e profissional à disciplina. Afinal, seu legado institucional nos permite 

ver como a sua atuação intrainstitucional resultou numa sofisticação teórica da 

arqueologia que à época era muito mais rebuscada e atual do que a da 

Antropologia, tendo em vista os trabalhos arqueológicos dos discípulos/ e 

pesquisadores que foram favorecidos com o ensino de Arqueologia inicialmente 

fomentado por Loureiro. O corpo docente da disciplina no DEAN e os arqueólogos 

do CEPA continham nomes – à época - de maior destaque no ofício do que os de 

Antropologia, muito por conta das parcerias institucionais que Loureiro firmou com 

instituições de ensino estrangeiras que eram referências primais nesta ciência. 

Alguns destes nomes estrangeiros são referências primárias em subáreas da 

Arqueologia até hoje (Betty Meggers, por exemplo, na arqueologia da região 

amazônica). 

Enfim, quanto à tipologia de documentos encontrados no MAE durante esta 

pesquisa, a sede da reserva técnica do MAE detém uma documentação, no bruto, 

institucional, com aquele caráter burocrático de sua atividade institucional em 

registrar atas de despesas, memorandos e correspondências inescapáveis à 

oficialidade de um órgão público. A maior parte das fontes institucionais – e, 

portanto, complementares como as notícias de jornais serão à análise dos 

congressos de folclore, por que não? - ali encontradas datava de sua ulterioridade 

institucional, quando após os 60 assumiu o MAAP, que veio a se tornar o atual 

Museu de Arqueologia e Etnologia. Há alguns detalhes importantes dessa troca de 

nome que se mostrarão interessantes elucubrações sobre seu envolvimento com o 

folclore, porém, esses detalhes serão externados somente no terceiro capítulo desta 

análise que tratará da correspondência com Jorge Dias reservadamente. Todo caso, 

no mais, poucas epístolas encontradas ali (e que serão arroladas no segundo 

capítulo) farão menção a Jorge Dias, sendo uma importante base contextual para a 

correspondência.  
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A grande relevância documental da instituição foram as atas e registros da 

participação de Loureiro enquanto delegado da comissão estadual do Paraná em 

razão da Comissão Nacional do Folclore. Aparentemente, toda essa contingência 

ficou guardada na UFPR (DEAN) e depois fora transferida ao MAAP (ou MAE), pois 

era a instituição em que Loureiro mais dispendia esforços na década de 50, época 

reconhecida pelos congressos folclóricos. Portanto, a documentação institucional 

desse período foi mais bem identificada nessa instituição, já que, em comparação 

com o MAE, o MPR até guardava algumas duplicatas desses documentos 

burocráticos, mas não possuía a mesma variedade deste montante a respeito do 

folclore, e sim no que tangia a sua gestão do MAAP. 

Uma das reflexões que ficam sobre esse breve histórico da trajetória de 

Loureiro e a situação dos acervos visitados nesta pesquisa, especificamente falando 

sobre seu retrospecto na UFPR, é a de que a correspondência de Jorge Dias e 

Fernandes foi cimentada sobretudo durante sua atuação nesta universidade. No 

entanto, o acervo de maior contribuição analítica ao epistolário recíproco de ambos 

foi melhor evidenciado no acervo do CEB, que continha a documentação pessoal 

que ele lá depositou e lhes confiou. Há, assim, uma curiosa inversão ao concluirmos 

que, embora a maior representatividade histórica dessa correspondência esteja na 

sua atuação na UFPR, isto não significa que dispôs o acervo de maior valia ao tema 

desta pesquisa.  

No capítulo seguinte, já com enfoque nas documentações encontradas no 

CEB, iremos enumerar algumas circunstâncias célebres da elaboração de arquivos 

pessoais - etnográficos ou de pura memorabilia - na história da disciplina 

antropológica, trazendo exemplos de pesquisadores ilustres da antropologia que 

passaram pela experiência de verem/ terem seus registros documentais publicados 

(voluntária ou involuntariamente). Com efeito, serão inferidas potenciais justificativas 

às reações que tiveram tais autores de renome quanto a essas formações de 

acervos pessoais. Ademais, no tópico 2.1) procurar-se-á justapor algumas 

circunstâncias da constituição do arquivo de Loureiro no CEB e refletir sobre o 

gênero de documento específico que o constitui, expondo algumas intuições a seu 

despeito com base nas teorias epistolográficas. No final da seção será anexada um 

arrolamento sobre a documentação epistolográfica encontrada nesta pesquisa. 
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2) LOUREIRO FERNANDES: UM “BANDEIRANTE” A SER LEMBRADO? 

 

A minha pessoa [...] não offerece nenhum interesse à sciencia: os 

assumptos com que me occupo nos meus estudos, estes sim. Portanto 

quera desculparme si lhe digo desde já com toda franqueza que não desejo 

ver o meu retrato em parte alguma e o meu nome só debaixo de trabalhos 

feitos por mim. 

 

(Carta de Curt Nimuendajú endereçada a Fernando de Azevedo, 19/10/1936)
41

 

 

 

2.1) ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE ARQUIVOS 

PESSOAIS 

 

A priori, já é intrigante pensar que Loureiro, consciente, deliberou a doação 

dos seus documentos a um arquivo, um espaço institucionalizado - e legitimado - de 

memória que se pressupõe posterior publicização e abertura à pesquisa. Afinal já 

vimos que a “intromissão” de pesquisadores em arquivos pessoais pode nos fazer 

reformular criticamente as suas trajetórias de vidas, desmantelando noções 

hegemônicas mantidas por estes espaços que compõe – ou supõe-se compor - um 

regime da verdade (Valentim, 2013:4). Ainda assim os arquivos trazem imbricados 

consigo uma gama de efeitos historicizantes de difícil reversão pelo senso comum – 

isto é, àqueles que legitimam de pronto os discursos autorizados. Os efeitos 

transformam “instrumentos de trabalho [dos titulares dos acervos] em ‘artefatos’” 

(CUNHA, 2004: 322), mas acabam suprimindo/ofuscando “concepções de ‘valor 

documental’ [...] [e] seus usos na contínua (ainda que diversa) reificação da 

autoridade [desses] ‘titulares’ como personagens de diferentes histórias” (Idem, 

2004: 322).  

Ainda amparado pelo exemplo etnográfico de Olívia Cunha (2004), esta 

autora relata sua experiência de pesquisa com o Ruth Landes Papers, um arquivo 

da National Anthropological Archives (Smithsonian Institution) que mantém toda a 

                                                 
41

 Correspondência disponível na Biblioteca Digital Curt Nimuendajú, em < www.etnolinguistica.org>. 

Acesso em 23/08/2015. Também é possível ler a carta em ERLICH, Selma. Cartas de Curt 

Nimuendajú a Fernando de Azevedo. In: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n.9, p.190-

200,1970. 

http://www.etnolinguistica.org/
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documentação referente à Ruth Landes e que pela própria antropóloga fora 

organizada antes de falecer. De jeito algum pretende-se encaixar de antemão este 

caso de Landes, comodamente, ao caso de Loureiro quando doou sua 

documentação. A primeira, por seu turno, ocorreu de maneira bem mais formalizada, 

uma vez que ela foi solicitada para organizar seu acervo enquanto ainda era uma 

professora adjunta do departamento de antropologia da McMaster University, no 

Canadá. É a própria Landes quem testemunha esse processo. Olívia Cunha conta 

sobre o procedimento de composição deste acervo que  

 

ativar a memória por meio de lembranças registradas em papel não parece 
ter sido tarefa fácil para Landes no seu quase exílio canadense. Entre 1967 
e 1991, ano de sua morte, esteve devotada ao exercício quase diário de 
recolher marcas, fragmentos e sinais que atestassem seu pertencimento ao 
passado e seus vínculos e envolvimento emocional com este. Pelo menos é 
o que sugerem os indícios de diferentes exercícios de memória deixados 
nas cartas, cartões, bilhetes, anotações dispersas, fotos amareladas, 
projetos inacabados, manuscritos reescritos, diários de campo, documentos 
familiares e relatórios produzidos por ela ao longo de mais de 60 anos. Um 
dos resultados desse atento cuidado de documentar o passado foi a 
organização de seus papéis pessoais e profissionais para que fossem 
doados ao National Anthropological Archives (NAA), órgão que integra a 
Smithsonian Institution, após a sua morte. (CUNHA, 2004: 290). 

 

 Enfim, num sentido até oposto ao de Ruth Landes, é certo que Fernandes não 

organizou sua documentação de maneira formal, inventarial. Ele a agrupou, 

escolhendo documentos de aqui e acolá mais especiais, a que tinha algum apreço, a 

exemplo das cartas com seus correspondentes prediletos, seus diários de campo, 

seus certificados e fotos; e separou por blocos temáticos gerais: “Pessoais”, 

“Etnologia”, “Departamento de Antropologia”, “Círculo de Estudos Bandeirantes”, 

“congressos”, “diplomas”, “fotografias”, “publicações”, entre outros. Isso sem 

esquecer de contar a sua biblioteca pessoal que foi doada à instituição com 

aproximadamente três mil exemplares.  

Surgem, pois, alguns questionamentos difíceis de serem sanados se não 

especularmos ou não usarmos abordagens que testem justificativas: quais seriam as 

causas possíveis que explicam a doação de seus documentos pessoais ao CEB e 

não às outras instituições em que trabalhou? Seus livros, testemunhos de suas 

fontes de formação intelectual, também foram todos para lá. Mas por quê? Como 

podemos interpelar a sua escolha? 
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Antes de procurarmos explicações às perguntas, é preciso contextualizar 

minimamente sobre a condição do acervo anterior à disposição que consultamos, o 

que já foi registrado e publicado. Pouco mais de quinze anos após o seu falecimento 

(1977), o acervo de Loureiro passou por uma organização posterior principal feita 

por arquivistas encomendadas da UFPR (requisitados pelo CEB) em 1993, cuja 

atividade resultou até uma breve pesquisa42. Hoje, desde este inventário, a 

documentação subsiste semelhante. Esse serviço se caracterizou mais pelo 

arrolamento e pela higienização/ acondicionamento dos materiais do que por um 

arquivamento que implicou em alterações estruturais no arranjo preconcebido por 

Loureiro Fernandes. De acordo com Rojas e Bojanoski em face à situação do 

montante documental na época, elas dizem que 

 

dada a necessidade de estabelecer algum tipo de classificação preliminar, 
ficou decidido distribuir o material por grupo de assunto [...]. Sabia-se de 
antemão que havia uma grande diversidade de temas [...] [, assim] tinha-se 
logo as seguintes áreas: antropologia, arqueologia, educação, folclore, 
geografia, história, medicina, museus, política e instituições diversas. Além 
destes constavam os documentos que diziam respeito diretamente ao Dr. 
Loureiro, referentes ao seu curriculum, documentos pessoais e publicações 
próprias [...]. Não se tinha ideia suficientemente clara sobre o volume de 
documentos que seriam encontrados por assunto. As dúvidas eram sobre 
se todas as áreas apresentariam quantidade suficiente para justificar uma 
rubrica [no sentido de temática] própria, se viriam a surgir outras áreas de 
interesse, ou até se seria o caso de suprimir algumas delas. Em certos 
casos, no entanto, como no de antropologia, arqueologia e folclore, tinha-se 
ideia de quantidade porque grande parte dos documentos desses temas já 
se encontram agrupados [grifo meu] (1993: 9-10) 

 

 O trabalho que as autoras tiveram nesse projeto, conclui-se, mais prezou por 

preservar a integridade dos arquivos de Loureiro Fernandes do que fichá-los, 

descrevê-los um a um, etc43. Tanto é assim que grande parte da documentação 

mais específica permanece desconhecida. Não se estima precisamente todos os 

documentos que estão lá pois a organização se manteve sob essa perspectiva geral 

de separá-los por palavras-chave, que servem como tópicos gerais para agrupar o 

                                                 
42

 O projeto resultou de um convênio entre a UFPR e Secretaria de Cultura do Estado do Paraná que 

visava, preliminarmente, organizar a biblioteca de Loureiro Fernandes doada ao CEB. Para melhor 

inteirar-se sobre o assunto, ver: ROJAS, Blanca Guilhermina & BOJANOSKI, Silvana de Fátima. 

Projeto José Loureiro Fernandes: Relatório de atividades. Curitiba: UFPR, 1993. 

43
 De fato consta no trabalho resultado desse projeto que a documentação sofria com as intempéries 

climáticas, tais como umidade e mofo, exposição solar (que agredia as fotografias) e as goteiras 

causadas pelas chuvas, este última tributária aos problemas arquitetônicos estruturais do CEB. 
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acervo. Partindo do trecho citado também nos colocamos em dúvida se há algum 

tópico omitido pela equipe e, se sim, entender – se possível – por que foram 

desprezados. Portanto, até agora a dispersão dos documentos persiste, desde 

quando foram doados pessoalmente por Loureiro Fernandes e, posteriormente, 

quando os arquivos remanescentes foram entregues pela sua família. 

Uma questão ainda se mantém: por que Loureiro Fernandes doou toda a sua 

documentação? Célebres casos de antropólogos clássicos da disciplina mostram 

que resolver legar seus acervos pessoais (ou mesmo íntimos) a outrem, 

principalmente se encaminhados ao conhecimento público (ao meio acadêmico, por 

exemplo), é uma decisão árdua. Na maior parte das vezes, o assunto pode ser 

encerrado se permanecer sob posse sigilosa de familiares, confinados em âmbito 

privado. Noutras vezes acontece desse material pessoal acabar vazando, a exemplo 

do marco emblemático desse dilema com os dois diários de Malinowski escritos 

durante sua vivência no arquipélago Trobriand, que foram publicados por sua 

esposa (1967) após seu falecimento, gerando uma polêmica pelo fato de nunca ter 

havido algum consentimento ou registro testamental de Malinowski quanto a uma 

permissão à veiculação pública destes.  

Ao longo do tempo, após ter passado o mal-estar entre os que 

entusiasmavam e os que repudiavam a publicação dos diários, parece que o seu 

resultado à epistemologia antropológica foi bastante salubre, uma vez que culminou 

num momento meta-reflexivo fortuito da disciplina que ficou conhecido como a “pós-

modernidade”, cujos autores eram dissidentes em meio à “crise da antropologia 

moderna”. No geral, avalia-se que este período gerou boas discussões à disciplina 

porque pela primeira vez foi trazida à tona a questão da autoridade do antropólogo 

em campo e como isto está impregnado, evidente explícita ou implicitamente em sua 

escrita e no contexto histórico da etnografia como um todo. Os olhares críticos dos 

pós-modernos, claro, voltaram-se aos antropólogos consagrados da disciplina. 

O efeito de tal repercussão aparenta ter sido tão incisivo à antropologia que o 

processo de composição de arquivos pessoais destinados ao domínio público 

tornou-se pretexto de contestação e receio. Sobre esta consequente apreensão, 

olhando o seu caso de estudo dos documentos de Ruth Landes e as preocupações 

que esta renomada antropóloga teve ao organizá-los, Olívia Cunha pontua uma 

possível motivo do impacto: 
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uma vez que antropólogos em geral empregam uma linguagem específica 
para falar sobre o “outro”, notas e diários de campo — e, em particular, 
aqueles emoldurados e protegidos pelas estruturas institucionais que 
mantêm os arquivos e coleções pertencentes a antropólogos — são 
transformados por usos eventuais, póstumos e inusitados [grifo meu].  
(2004: 298). 

 

 São estes documentos íntimos dos antropólogos (notas e diários de campo) 

nos quais se percebe a eminência de um problema ético baseado na relação entre o 

sujeito doador do seu acervo e a instituição arquivística acolhedora - sendo esta 

última o canal por onde há a exposição da intimidade autoral ao público 

(pesquisador ou leigo). Para além desse problema da invasão de privacidade de um 

antropólogo, pois por certo acontece com muitos pesquisadores que não se sentem 

confortáveis com a explicitação de informações a priori destinadas a ele próprio e 

mais ninguém, há também o fator de estes escritos escancararem as portas 

trancadas a sete chaves que contém os detalhes mínimos e privados do fazer 

etnográfico. Afinal, escritos desta natureza revelam os impasses cotidianos do 

antropólogo, suas frustrações, a qualidade de suas relações com os nativos, os 

dados contados por informantes em campo (que em alguns casos sequer são 

cogitados no produto etnográfico final44), além de servir como um espaço confidente 

para desabafos pessoais à guisa de conforto psicológico e moral, entre outros. 

Aspectos esses surpreendentes no caso de Bronislaw Malinowski, pois reconfigurou-

se abruptamente a imagem do antropólogo a quem se atribuía – como o fundador - o 

exercício quase que indefectível de uma antropologia moderna e 

“metodologicamente” coesa, sem aparentes problemas empíricos no que tange a 

alteridade com os sujeitos do campo.  

                                                 
44

 A título de curiosidade, vale lembrar que existe uma obra quer serviu de base aos pós-modernos 
que abordavam a questão da autoridade etnográfica (em especial James Clifford no seu célebre 
artigo de 1983), intitulada In the company of men: Twenty portraits by anthropologists (1960), de 
Joseph B. Casagrande. Em um trecho do livro, ele conta sumariamente o que o livro pretendeu tratar, 
cujo teor revelou as intimidades e os informantes quase sempre desconhecidos que auxiliaram nas 
pesquisas e que permaneciam no anonimato nas obras autorais etnográficas finais, apesar de suas 
influências capitais: “In the course of his work, as he sorts out individuals and his reactions to them, 
the anthropologist will inevitably form closer ties with some persons than with others. Some will serve 
him as assistant, informant, interpreter, major domo, cook, or house-boy; others may become 
hangers-on, attaching themselves to his household in the hope of gaining favor for an errand or a 
scrap of information. One or a few individuals, by virtue of their special knowledge or skills, their 
authority or qualities of intellect and temperament, may become his particular mentors and close 
associates” (1960: 11). 
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Na época da composição do Ruth Landes Papers, Landes certamente 

atravessou e teve conhecimento desse momento turbulento causado pelos diários 

de Malinowski, mas mesmo assim, no fim, acabou cumprindo a solicitação de 

criação do seu acervo. Em prosseguimento, Cunha nos conta que 

 

essa não foi uma prática comum entre os antropólogos de sua geração, 
cujos papéis pessoais e profissionais foram inadvertidamente deixados aos 
cuidados de terceiros ou, nas palavras de Richard Price e Sally Price 
(2003:2), transformados por esses em “relíquias”. Em um outro extremo, 
também incomum, arderam no fogo de um voluntário esquecimento. Essa 
foi a atitude que teria tomado E. E. Evans-Pritchard ao saber do desejo de 
que seus documentos fossem preservados. Conta a história que ele os teria 
colocado em um saco e queimado no jardim (BURTON apud GROOTAERS, 
2001/2002) (2004: 290). 

 

 O que tanto ameaçava Evans-Pritchard a ponto de desfazer-se de toda a sua 

documentação pessoal antes de falecer? Possivelmente o autor, que morreu alguns 

anos após a publicação dos diários (1973) e que até foi discípulo de Malinowski, 

pensou que o mesmo pudesse acontecer com a sua reputação. Trata-se de uma 

especulação, mas esses são motivos plausíveis. Mesmo com a evasiva, Evans-

Pritchard não escapou ileso da onda pós-moderna. Em Sobre a autoridade 

etnográfica (1983), James Clifford identificou questões na escrita de Os Nuer que 

dispensavam os seus indícios pessoais para elaborar acerca de sua composição 

autoritária - apontamentos inescapavelmente sinalizados na escrita45. 

Das diferentes perspectivas que dividiram as opiniões sobre a publicação de 

documentos pessoais, havia quem pensasse que documentos pessoais como 

diários de campo, notas e correspondências, isto é, documentos a serem 

prioritariamente preservados sob sigilo a fins de consulta própria, não deveriam ser 

publicados, pois assumia-se que em nada contribuíam ao conteúdo final de uma 

publicação e porque, acima de tudo, não deixa de ser uma literatura intimista 

                                                 
45

 James Clifford versa a respeito da pesquisa de Evans-Pritchard no sul do Sudão que “o livro 
frequentemente se apresenta mais como um argumento do que como uma descrição, mas não 
consistentemente: seu argumento teórico é cercado por evocações e interpretações habilmente 
narradas e observadas sobre a vida dos Nuer. Estas passagens funcionam retoricamente como mais 
do que apenas ‘exemplificações’, pois efetivamente envolvem o leitor na complexa subjetividade da 
observação participante” (CLIFFORD, 2002: 32). E Clifford emenda: “[o autor possui] um estilo que 
suprime a citação direta em favor de um discurso controlador que é sempre [...] o do autor [.] (Evans-
Pritchard [...] [mostra] de forma convincente que o estilo indireto é sem dúvida o modo preferido da 
interpretação etnográfica)” (Idem, 2002: 50). Enfim, vem à baila no argumento de Clifford aquela 
discussão da monofonia vocal – autoridade etnográfica – em detrimento da polifônica dentro dos 
campos dos etnógrafos ditos “clássicos”. 
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reservada ao self. Do contrário, seria uma violação de privacidade. Logo, houve uma 

comum separação entre documentos que são destinados à privança, ao 

autoconsumo, a uma interlocução do autor consigo mesmo; e os que, 

deliberadamente, são produzidos à publicação, as monografias propriamente ditas 

(artigos, papers, livros, etc.; vide a documentação que busca compor um “estado da 

arte”). 

Tanto pode ser considerado assim que Raymond Firth cita uma circunstância 

muito profícua ao debate sobre Malinowski na sua primeira introdução aos diários:  

“o que o primeiro diário mostra efetivamente é o desejo intenso de Malinowski em 

ter, assim que possível, seu material redigido e pronto para publicação e, com efeito, 

seu relatório sobre os Nativos de Mailu ficou pronto na primeira metade de 1915” 

(FIRTH, 1997: 18)46. Sem dúvida o excerto dá margem à consideração de que 

Malinowski visava uma recompensa intelectual – quiçá, às vezes até moral! – à qual 

essas publicações de pesquisas antropológicas empreendidas num horizonte remoto 

lhe trariam: um status para próprio regozijo, como de fato conseguiu que se 

concretizasse ao ser praticamente eternizado na disciplina enquanto “pai” da 

antropologia moderna47. A confiança nessa efígie consagrada de Malinowski foi 

tanta que, no breve prefácio do livro que compilou os seus diários, escrito pela viúva 

do autor, Valetta Malinowska afirma que essa tipologia de documentos, os pessoais, 

nos dá acesso a maior conhecimento sobre a vida e o sentimento de um autor, 

permitindo-nos  

 

maior contato com ele [para obtermos] uma maior compreensão de sua 
obra. Quando existe, portanto, o diário ou uma autobiografia de uma 
personalidade marcante, acredito que esses “dados” relativos à sua vida 
cotidiana e interior e seus pensamentos devem ser publicados, com o 
propósito deliberado de revelar essa personalidade e vincular esse 
conhecimento à obra por ele realizada (1997: 13). 

 

                                                 
46

 Devemos lembrar que a publicação dos diários de Malinowski teve duas introduções de Raymond 
Firth, uma em 1966, ano da publicação original, e em seguida em 1988, ano de uma reimpressão. Na 
edição brasileira foram trazidas as duas na 1ª impressão, de 1997. É legal perceber como a avaliação 
de Firth se torna mais otimista no desenrolar desse intervalo de 20 anos da escrita da primeira 
introdução. 
 
47

 De maneira alguma, frisamos, há uma intenção de esfacelar (qual seja a inclinação, política ou 
teórica) essa imagem cuja própria pós-modernidade não a fez – e que nem teve por que senão o de 
problematizar a questão do fazer etnográfico, os modos de relação e como foram transpostas ao plano 
escrito da etnografia. Questões do passado disciplinar que então lançam luzes à perspectiva  presente. 
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Claramente sem intenção (talvez por ingenuidade), ao liberar esses dados ao 

público, Valetta Malinowska possibilitou uma maior e mais profunda compreensão da 

sua obra: criticamente falando, Bronislaw Malinowski veio a ter um potencial de 

discussão muito mais amplo, para o bem ou mal de sua reputação, que não compete 

aqui discutirmos. E pelo efeito contrário do que Valetta esperava, a publicação de 

dados suposta e maximamente autobiográficos de seu marido teve muito mais o 

efeito de descontruir uma biografia pessoal e intelectual do que simplesmente de 

revelá-la: mais um devir do que um vir à tona.  

Vimos, assim, o quanto toda essa publicação impactou na comunidade 

antropológica no que se refere ao legado de arquivos pessoais, tanto no caso de 

Malinowski como no de E.E. Evans-Pritchard, este último que minimizou – ou 

melhor, incinerou - muitas das consequências que os seus documentos pessoais 

pudessem trazer. No caso de Ruth Landes, sabe-se que a autora realizou uma 

seleta que se delongou por grande período, permitindo tempo suficiente para uma 

filtragem minuciosa de seu acervo pessoal e para a autora elencar o que ela 

decidisse que remanesceria como relevante. Contudo, mesmo neste último caso os 

antropólogos podem questionar como o procedimento “de reorganização das marcas 

que tornam tais eventos relevantes [nos possibilita] compreender como [...] 

[condicionam] nossa leitura e apreensão de seu arquivo e memória pessoal” 

(CUNHA, 2004: 300).  

Uma das especulações sobre o porquê da reticência dos documentos de 

Loureiro tem coerência em seu legado bibliográfico. É de se pensar que Loureiro, 

enquanto pesquisador, não inscreveu sua obra no circuito de legados bibliográficos 

genuínos da antropologia, da arqueologia, do folclore, etc. e, por conta disso, 

resolvera perpetuar toda documentação – pessoal e institucional – nestes arquivos 

em que atuara. A documentação em suma remonta bastante bem sua trajetória 

profissional e com certeza só termina de sublinhar uma carreira de incentivo à 

pesquisa acadêmica, ao ensino, e de entusiasmo ao bom funcionamento 

institucional, que são, consequentemente, benéficos à vida pública. Quanto à 

consciência e reconhecimento do próprio Loureiro sobre suas revoluções no campo 

científico, imagina-se que ele tinha plena noção e consciência de sua contribuição 

para o avanço de tais. Entretanto, a dúvida se o ato de preservação de toda essa 

documentação ter sido doada intencionalmente, como um instrumento para eternizá-
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lo na história do campo intelectual, ainda permanece insolúvel. Um fato que torna 

essa resposta ainda menos concreta, menos palpável, está na dispersão 

bibliográfica de sua obra autoral, que, mesmo após a sua morte, sequer teve uma 

compilação oficial e sequer é/foi visada para esses fins. É curioso como Loureiro, até 

o seu falecimento, tampouco se mobilizou para uma organização desse tipo, o que 

nos leva a suscitar a hipótese de que ele prefigurava muito mais uma lápide 

memorial de sua trajetória do que de sua obra. 

Contudo, precisamos de outra abordagem para encarar o acervo pessoal de 

Loureiro Fernandes.   

O tipo de documento mais “pessoal” do autor analisado nesta pesquisa requer 

outra lente teórica dentro desta ótica da intimidade, isto porque a maior abertura ao 

campo de seus afetos com Dias se consistiu nas cartas – mesmo que as indiretas. 

Em seguida, portanto, uma seção dedicada a este elemento documental epistolar 

em que intrinsecamente a presente monografia se deteve para conseguir rastrear os 

pontos de encontros entre a vida – e até a obra - de Jorge Dias e Loureiro 

Fernandes. Reafirmando o que já fora mencionado anteriormente, as 

correspondências de Loureiro Fernandes com sua rede de contatos que, quer 

tenham relação direta com a passagem de Jorge Dias no Brasil ou não, ajudam-nos 

a compreender muito mais essa rede de interlocução intelectual que possibilitou o 

contato entre eles. 

 

 

2.2) Epistolário “intimalista”: correspondência em cartas marcadas 

 

Concentremo-nos novamente no acervo de Loureiro para estabelecermos 

algumas reflexões. Dos documentos que consideramos íntimos, como já falamos 

atrás, diários de campo, notas, correspondências, etc., apenas uma instituição 

acolhia documentação desta qualidade: o CEB (pelo menos em minhas 

averiguações nos acervos). Infelizmente, no caso de estudo da trajetória de Loureiro 

Fernandes, os diários não tiveram utilidade para esta pesquisa. Loureiro possuía 

vários diários, entre eles os médicos e vários referentes a trabalhos de campo 

empreendidos por ele (antropológicos ou arqueológicos), porém, dada a temática 
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dos diários e legibilidade das suas grafias48, em nada puderam auxiliar no escopo da 

monografia, que tratará mormente da aproximação entre Jorge Dias e Loureiro 

Fernandes. Dos documentos considerados pessoais de Fernandes nas instituições 

em que pesquisamos, no geral apenas um tipo se encontrou nas três instituições: as 

fotografias; que mesmo assim possuíam temáticas diversas e a maioria sequer 

possuía identificação de quem as fotografou (podiam ser de Loureiro, de Vladimir 

Kozák...). Ainda assim, notamos que das fotografias referentes à família de Loureiro, 

o CEB possuía a maior parte delas, com fotos de passeios com a sua família pelo 

Brasil, em Portugal e em outras localidades europeias. Havia inúmeras fotos de sua 

infância, demonstrando que os assuntos mais delicados e pessoais do luso-

paranaense de fato foram depositados no CEB. As fotos de infância não foram 

exclusividade do acervo do CEB, pois no MAE também encontramos algumas de 

suas fotografias enquanto criança, embora, ressaltando, a parte mais significativa 

dessa sua faixa etária estivesse no CEB, o que nos leva a crer que este fora o 

espaço onde melhor confiou esses registros de sua intimidade familiar. 

A documentação pessoal mais significativa para a leitura do encontro entre 

Loureiro e Dias, todavia, foram as correspondências. As cartas constituem um 

gênero documental que representa afetividade e intimidade nos epistolários 

recíprocos. Isto porque nem toda carta foi guardada em lugares especiais, como 

foram os documentos da caixa “documentos pessoais”, na qual foram alocadas 

essas missivas. O fato de guardar uma carta pode significar ternura, sigilo, 

cumplicidade e comprometimento de dialogar com algum interlocutor considerado 

especial, o que demanda afeto entre ambos os missivistas. É verdade que grande 

parte da documentação epistolar de Loureiro que será trabalhada para 

contextualizar o encontro com Dias foi encontrada em caixas com documentos 

institucionais (talvez com contribuições até mais potentes do que as cartas trocadas 

                                                 
48

 Para se ter ideia, os diários na maioria traziam anotações ao estilo de lembretes. Já os seus diários 

de pesquisas de campo entre indígenas, peculiarmente, traziam alguns esboços de desenhos de 

cultura material indígena deparadas nas expedições, bem como alguns glossários com palavras 

indígenas descobertas pela equipe de Loureiro no diálogo com os nativos. Mas uma reflexão benéfica 

à proposta de análise epistolográfica se mantém. Se pensarmos na grafia dos escritos de Loureiro, 

vemos até a prioridade gráfica de suas redações: nas redações de diários e cadernos de estudos, as 

letras corridas não eram muito caprichadas. Eram feitas com agilidade e provavelmente tinham só a 

intenção mínima de serem legíveis por ele mesmo em eventuais consultas posteriores. Já com as 

cartas, obviamente, requeria-se maior atenção e dedicação para que houvesse legibilidade do 

destinatário.  
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diretamente entre ambos), sendo estas aquelas cartas trocadas com terceiros 

durante os cargos executivos das instituições onde atuou Loureiro que faziam 

menção a Jorge Dias. Porém, as que consideramos até mais viscerais à interseção 

das trajetórias de Loureiro e Dias, portanto mais esclarecedoras para mapear este 

diálogo do que o epistolário conjuntural de Loureiro com terceiros, são as 

correspondências diretas. Provavelmente foram mais reveladoras (ao menos 

inicialmente) porque conseguiram indicar com precisão as datas e anos dos 

encontros a partir das datas grafadas nas missivas. Além do mais, a maioria das 

cartas vinha em papeis timbrados das instituições onde eles trabalhavam no 

momento do envio, facilitando a localização de suas atuações e possibilitando 

correlacionar as instituições por onde melhor se comunicaram – assim, permitindo-

nos apreender a razão para tal contato. 

A epistolografia, ou análises conceituais que gravitam em torno dela, já pode 

ser considerada um campo de ideias bem fundamentado no terreno da história e da 

literatura, ainda que seja pouco aplicado numa perspectiva antropológica de 

trajetórias de vida. No caso dos estudos literários, Marcos Antonio de Moraes (2014 

apud GARCIA RODRIGUES, 2014), que prefacia o livro de publicação da pesquisa 

sobre a correspondência epistolar entre os literatos Carlos Drummond de Andrade e 

Alceu Amoroso Lima49, por exemplo, diz que  

 

Em contraste com o empreendimento (auto)biográfico, sujeito aos artifícios 
retóricos totalizantes e teleológicos, a correspondência, essencialmente 
fragmentária, altamente alusiva, marcada pela instabilidade na fixação de 
um perfil e pela multiplicidade de figurações de um sujeito, exige 
instrumental analítico particular, aberto para as percepções das 
peculiaridades em um viés de interpretação de natureza  fenomenológica 

[...] [, sob] princípios hermenêuticos [...] Como remetente e destinatário 

partilham o contexto histórico [e] o círculo de sociabilidade [...] [,] encontros 
presenciais muitas vezes interrompem a série de mensagens, criando 
lacunas no fluxo da conversação. [...] Andamentos sincopados e silêncios 
compõem, variadamente, o ritmo da interlocução epistolar (MORAES, 2014 
apud GARCIA RODRIGUES, 2014: 12-13). 

 

Nos estudos de literatura, então, a correspondência epistolar parece ser uma 

boa aliada para a compreensão da comunicação entre literatos de diferentes escolas 

do pensamento. A título de exemplo da disseminação da análise epistolográfica 

                                                 
49

 Para conferi-la, buscar por GARCIA RODRIGUES, Leandro (org.). Correspondência de Carlos 

Drummond de Andrade & Alceu Amoroso Lima. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 
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pelos críticos da literatura, vê-se as várias publicações das correspondências que 

Mário de Andrade trocou com outros autores da literatura, qual seja a disciplina do 

seu interlocutor. Traça-se através desse epistolário o dialogismo em que escolas do 

pensamento se entreveram; como no caso de Mário de Andrade e seus 

correspondentes, do modernismo mário-andradino com o restante das formações 

intelectuais da literatura no Brasil e afora.  

Em contraposição à fala citada de Moraes, em nossa pesquisa o ritmo 

constante da conversação entre os missivistas não aconteceu, o que nos acabou 

sendo indiferente à análise. Partindo da situação epistolar reduzida encontrada, já 

comentada anteriormente, é possível afirmar que os conteúdos dos diálogos não 

continham em si informações que revelassem plenamente o sentido da interlocução 

intelectual entre Loureiro e Dias. Foram, primeiramente, norteadores cronológicos 

para o contato dos dois, delineando com maior precisão os períodos do diálogo e 

facilitando elucubrações acerca do motivo dos contatos. Aliando tais delineamentos 

com a vasta quantidade de informações - muitas vezes heterogênea - sobre a 

trajetória de ambos (como já dissemos, em fontes complementares tais como 

missivas indiretas, depoimentos e textos biográficos sobre a vida de Loureiro e Dias, 

além de periódicos, etc.), de certa forma as missivas conseguiram magnetizar fases 

compatíveis das carreiras acadêmicas de ambos que dessem razão à proximidade 

dos dois. Até porque seus assuntos, quase que unanimemente presentes na 

documentação epistolar averiguada, discorriam sobre assuntos que se balizavam 

nos seus afazeres cotidianos, como as notícias de suas famílias, seus estados de 

saúde, entre outros tópicos pessoais (raras vezes mencionavam suas atividades 

institucionais). Não possuíam – per se - informações capazes de revolucionar o 

estatuto historiográfico da disciplina antropológica do Brasil e de Portugal (até por 

conta das limitações quantitativas das correspondências encontradas, o que no 

nosso caso também é empiricamente inverso aos casos dos estudos da crítica 

literária sobre as transições das escolas do pensamento da literatura evidenciadas a 

partir de epistolários de literatos de renome, tidos em quantidade abundante)50. 

                                                 
50

 Note-se que Mário de Andrade é um dos intelectuais brasileiros com maior número de publicações 

de seus epistolários com outros autores. Algumas dessas publicações da correspondência epistolar 

mário-andradina são: com Tarsila do Amaral (AMARAL org., 2001), Cândido Portinari (FABRIS org., 

1995), Câmara Cascudo (MORAES org., 2010), Sérgio Buarque de Holanda (MONTEIRO org., 2012), 

Manuel Bandeira (MORAES org., 2001), Carlos Drummond (FROTA org., 2003), entre outros. 
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Outras cartas, no entanto, continham informações inéditas da correspondência, 

como em uma carta de 1951 que sugere uma passagem rápida de Dias pelo Brasil 

em visita ao estado de Santa Catarina, em Joinville, o que desvirtuou totalmente a 

noção de que a primeira passagem de J. Dias em solo brasileiro teria sido em 1953, 

ano da publicação de seu artigo sobre a colônia alemã de Guarapuava que cito no 

princípio desta pesquisa. Consta abaixo a fac-símile e uma transcrição desta mesma 

carta de Dias e Loureiro. Em seguida, outros fac-símiles e suas transcrições serão 

anexadas no intuito de exporem um pouco dos assuntos – íntimos e, em geral, 

banais - tratados nas cartas. Depois, ainda, faremos alguns comentários. 
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FIG.02 - Fonte: Acervo CEB. 
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Como reparado anteriormente, na primeira carta vemos que há uma 

passagem de Jorge Dias no Brasil antes até do primeiro congresso de folclore que 

participaria neste país, o I Congresso Brasileiro de Folclore de 1951, realizado no 

Rio de Janeiro. O motivo dessa sua vinda é desconhecido, mas é bastante provável 

que tenha vindo visitar o sul do país na tentativa de observar as colônias de 

imigrantes europeus no Brasil , temática que nesse fase da trajetória Jorge Dias - 

que ele se refere a “estudos da metrópole” na segunda carta (fase que se estendera 

até os meados da década de 1950) -  era sua prioridade antes de que desse início 

em focar-se nos estudos etnográficos africanistas.  

Na segunda carta de Jorge Dias, outrossim, vemos uma mudança de 

abordagem. O antropólogo luso chega a comentar no final de sua redação que ainda 

pretendia vir à Curitiba em 1953, provavelmente por ocasião da segunda edição do II 

Congresso Brasileiro de Folclore em Curitiba, mas o foco da redação limita-se a 

informar Loureiro sobre seu estado de saúde fragilizado. O quadro clínico tratava-se 

FIG.03 - Fonte: Acervo CEB 
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de graves cálculos renais que, coincidentemente, tinham a ver com a especialidade 

urológica de Loureiro Fernandes. Esta segunda missiva, então, parece ser um apelo 

a Loureiro para que ele diagnosticasse e prescrevesse medicações que resolvessem 

sua enfermidade. É claro como Dias aproveita de sua intimidade com Loureiro para 

que este lhe prestasse uma “consulta à distância”. O modo dramatizado como 

descreve seu estado de saúde sublinha a intimidade mantida entre ambos. 

Retornando à seara de estudos literários, as cartas dão acesso ao crítico de 

comparar o estilo de escrita dos remetentes com suas devidas antologias, além de 

possibilitar a detecção de formas de autorrepresentação dos escritores em suas 

prosas com outros, como “traços de seu temperamento, [encenações] para atingir 

certos objetivos [...] [e uma] multiplicidade de posturas pessoais, impedindo a 

definição de um talhe biográfico unívoco” (Idem, 2014 apud Idem, 2014: 12-13). É o 

que vimos principalmente na segunda carta entre Loureiro e Dias.  Enfim, este 

enfoque ao dinamismo da personalidade autoral não será uma questão desenvolvida 

na presente monografia. 

As cartas, contudo, podem contribuir à outras inflexões interpretativas. 

Numa perspectiva historiográfica, esta mais pertinente ao estudo das 

trajetórias de Loureiro e Dias, pode-se através das cartas traçar 

 

intricadas redes de relações sociais que reúnem [...] autores. Isto é 
particularmente importante para o caso dos intelectuais, pois envolve sua 
rede profissional, onde ocorrem trocas de livros, opiniões, sentimentos 
diversos e firmam-se estratégias de atuação entre os pares. Por essa 
riqueza, a correspondência dos intelectuais renomados sempre foi 
valorizada e, mais recentemente, também a dos menos destacados, 
consideradas relevantes para o entendimento da circulação das ideias e dos 
homens nos espaços literários [...]. [Deste modo, se] estabelece uma 
geografia dos lugares ocupados pelos participantes e os afetos entre eles, 
[...] as trocas intelectuais, [...] os conchavos estabelecidos em torno de 
ideias, obras, cargos e posições, inclusive as institucionais (como 
academias, revistas, jornais, editoras) (MALATIAN, 2009: 208-209). 

 
  

Loureiro Fernandes, ao que tudo indica a descoberta nesse espaço 

intimalista51, guardou a maior parte da ínfima quantidade de correspondência com 

Jorge Dias.  

                                                 
51

 Utilizo o termo “intimalista” no intuito de estabelecer um novo gênero documental composto pelas 

cartas. Poderia ter utilizado a grafia “intimista”, já existente na língua portuguesa como um adjetivo, 

porém, percebeu-se que, muito mais do que uma qualidade, as cartas necessitavam de um nome 

próprio para seu gênero, visto que os documentos epistolares utilizados com destaque nesse trabalho 
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O que de fato fez com que Loureiro doasse/ depositasse seu acervo no CEB? 

Temos algumas especulações acerca desta dúvida. Uma hipótese é a de que 

Loureiro prezasse muito seu séquito com Jorge Dias a ponto de guardar suas 

correspondências em seu montante documental particular e, como dito, sendo 

posteriormente doado por ele ao CEB no intuito provável de fornecer a futuros 

estudiosos do acervo suas redes de contato mais discretas. Inclusive, pela pouca 

quantidade de correspondências encontradas, é bem provável que, sem este 

esforço de Loureiro em resguardar tais correspondências com Dias em sua reserva 

particular de documentos, jamais poderíamos traçar – ou rastrear – sua 

correspondência com o antropólogo portuense. É uma estratégia que 

(possivelmente, pois podemos estar especulando em demasia) faria o contato de 

ambos subsistir à obsolescência do tempo.  

Outra explicação que sustenta e explica o mantimento de tais cartas com Dias 

é a prática de preservação – ou melhor, a não destruição – de cartas pessoais. Foi 

muito comum nas práticas epistolares (desde aquelas mais românticas 

exemplificadas principalmente pela era vitoriana) os pedidos de destruição após a 

leitura de epístolas com assuntos confidenciais, íntimos (MALATIAN, 2009: 207). Da 

mesma forma, guardar e ler a carta de um missivista de consideração e afeto era 

uma maneira de um interlocutor de expressar seu saudosismo e ternura com o 

correspondente. Não ocorreu nos casos de Jorge Dias, mas Loureiro vez ou outra 

pedia a alguns interlocutores epistolares o descarte das suas missivas (bem como 

era requisitado para tal), como acontecia em muitas trocas de cartas com Renato 

Almeida, presidente da CNFL. A sorte desta pesquisa é que Loureiro muitas vezes 

mantinha duplicatas das missivas com teor secreto. Isso, talvez, para manter o nexo 

de algumas das ações de Loureiro que ele mesmo imaginava dever explicações aos 

estudiosos dos seus documentos que porvissem.  

À frente deste capítulo, que por ora está a encerrar, daremos início à parte do 

trabalho que finalmente dará conta de contar seu envolvimento com Jorge Dias no 

Brasil, permeado centralmente pelo folclore. No começo deste capítulo sequente, 

objetivando o conhecimento mínimo do leitor acerca de Jorge Dias, faremos um 

                                                                                                                                                         
são as cartas, desprezando o contingente composto pelas demais documentações passíveis da 

adjetivação “intimista”, como foi o caso dos diários e demais anotações pessoais que não fossem 

epístolas.  
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breve resumo da trajetória de Jorge Dias para envernizar a coerência do contato 

entre ambos. Antes de tudo, porém, ficará constado no final do presente capítulo o 

arrolamento das epístolas de Loureiro Fernandes com Jorge Dias e outros 

interlocutores consultadas durante a pesquisa. As cartas remanescentes da 

interlocução entre Dias e Loureiro não apresentadas neste capítulo serão, 

eventualmente, anexadas no capítulo seguinte, quando lhes forem oportunas. Elas 

discorrem acerca de assuntos oficiais/ institucionais referentes à vinda de Jorge Dias 

para a participação do Congresso Brasileiro de Folclore. Enfim, segue a relação de 

epístolas examinadas. 

 

 

TABELA 2 - A correspondência consultada entre Loureiro Fernandes e Jorge Dias 
 

 

 
Data da 

carta 

 
Missivista 

 
Local 

 
Vínculo 

institucional 

 
Tipo de 
escrita 

 
Acervo 

 
27-11-1951 

 
Jorge Dias 

 
Porto 

 
Universidade do 

Porto52 

 
Manuscrito 

 
CEB 

 
12-11-1952 

 
Jorge Dias 

 
Coimbra 

 
Universidade do 

Porto 

 
Datilografado 

 
CEB 

 
22-03-1953 

 
Jorge Dias 

 
Porto 

 
Universidade do 

Porto 

 
Manuscrito 

 
CEB 

 
19-05-1953 

 
L. Fernandes 

 
Curitiba 

 
Sub-comissão regional 

(PR) da Comissão 
Nacional do Folclore

53
 

 
Datilografado 

 
CEB 

 
09-04-1970 

 
L. Fernandes 

 
Curitiba 

 

Centro de Estudos 
Portugueses - UFPR 
(atual prédio CEB) 

 
Datilografado 

 
CEB 

 
 
 

                                                 
52

 Título completo da vinculação: Instituto Para a Alta Cultura – Centro de Estudos de Etnologia 

Peninsular do Instituto de Antropologia da Universidade do Porto. 

53
 Órgão subordinado ao Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), criado pela 

Comissão Nacional da UNESCO no Brasil. Sua sede localizava-se no Palácio Itamaraty, no Distrito 

Federal do Rio de Janeiro, à época capital do país. 
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TABELA 3 - Correspondência entre Loureiro e outros missivistas 
 
 

 
 

Data 

 
 

Missivista 

 
 

Destinatário 

 
Vínculo 

institucional do 
missivista 

 
 

Local 

 
 

Acervo 

 
Menção 
a Jorge 
Dias? 

 
31-05-1938 

 
 

Plinio Ayrosa (?) 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Faculdade de 

Filosofia, Ciências e 
Letras - USP 

 
São 

Paulo 

 
CEB 

 
 

Não 

 
01-10-1952 

 
Vladimir 
Kozák 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Estado do Paraná (?) 

 
Curitiba 

 

 
CEB 

 
Não 

 
27-05-1953 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Renato 
Almeida 

 
Sub-comissão regional 

(PR) da Comissão 
Nacional do Folclore

54
 

 
Curitiba 

 
CEB 

 
Sim 

 
02-06-1953 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Bento Munhoz 
da Rocha Neto 
(Governador do PR) 

 
Sub-comissão regional 

(PR) da Comissão 
Nacional do Folclore 

 
Curitiba 

 
CEB 

 
Sim 

 
08-07-1953 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Renato 
Almeida 

 

Sub-comissão regional 
(PR) da Comissão 

Nacional do Folclore 

 
Curitiba 

 
CEB 

 
Sim 

 
07-01-1955 

 
Renato 
Almeida 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Comissão Nacional 
de Folclore - IBECC  

 
Rio de 
Janeiro 

 
CEB 

 
Não 

 
15-05-1955 

 
Gastão de 
Bettencourt  

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Secretariado Nacional de 

Informação, Cultura 
Popular e Turismo de 

Portugal (?) 

 
Lisboa 

 
CEB 

 
Não 

 
13-06-1955 

 
Thales de 
Azevedo 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Fundação para o 

Desenvolvimento da 
Ciência na Bahia 

 
Salvador 

(BA) 

 
CEB 

 
Sim 

 
10-04-1970 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Jungla Pimentel 

Daniel 

 
Comissão Estadual do 

IBECC – Sede na Reitoria 
da UFPR 

 
Curitiba 

 
CEB 

 
Sim 

 
16-10-1975 

 
Hildegardes 

Vianna 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Universidade Federal 

da Bahia 

 
Salvador 

 
MAE/ 
UFPR 

 
Sim 

 
19-12-1975 

 
Loureiro 

Fernandes 

 
Hildegardes 

Vianna 

 
Museu de Arqueologia e 
Artes Populares/ UFPR 

 
Curitiba  

 
MAE/ 
UFPR 

 
Sim 

 

 
  

  

                                                 
54

 Vale lembrar que neste ano de 1953, Renato Almeida, Presidente e Secretário Geral da Comissão 

Nacional do Folclore, delegou a Loureiro Fernandes o cargo de Presidente Executivo do II Congresso 

Brasileiro de Folclore, uma vez que fora realizado na capital paranaense. 
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3) UM CORRESPONDENTE DA ANTROPOLOGIA LUSO-BRASILEIRA 
CHAMADO FOLCLORE: O FIO CONDUTOR ENTRE O DIÁLOGO DE JORGE 
DIAS E JOSÉ LOUREIRO FERNANDES 
 

Na ideia de se examinar antropologicamente a história desta disciplina, está 

implícito que é como antropólogos de nosso tempo que o fazemos. As 

perguntas que fazemos ao passado, como aquelas que fazemos a culturas 

diferentes da nossa, são determinadas por nossas questões presentes; 

mas, se queremos aprender algo com nossos “objetos”, temos que perceber 

que eles também são “sujeitos” e procurar compreender o seu “ponto de 

vista”. 

                                                                          (Luís Rodolfo Vilhena, 1997
55

) 

 

 

3.1) SOBRE ANTÓNIO JORGE DIAS E O A ANTROPOLOGIA EM PORTUGAL 

 

No intuito de compreender as convergências epistemológicas de Jorge Dias e 

Loureiro Fernandes, faz-se necessário um breve panorama, ou seja, abrangente e 

sintético, sobre a antropologia empreendida em Portugal. Assim, entenderemos 

como antropologia deu margens para que concepções folclóricas entremeassem em 

seu bojo a partir de Jorge Dias. 

 Conforme nos informa João Leal (2000: 27), antropólogo luso contemporâneo 

que se deteve a investigar o percurso histórico da disciplina antropológica em seu 

país, desde a sua gênese a antropologia em Portugal foi amplamente sustentada 

pelo ideal de construção de uma “nacionalidade” e, portanto, investida pelo interesse 

do regime imperialista historicamente vigente. Em tese, Leal enxerga quatros 

principais momentos e rupturas da antropologia em seu país, sendo estes 

basicamente: 1º) de 1870 a 1880, com expoentes como Adolfo Coelho (1847-1919), 

Teófilo Braga (1843-1924), Consiglieri Pedroso (1851-1910) e Leite de Vasconcelos 

(1858-1941), cujos quais se movimentavam para conceberem uma antropologia 

portuguesa dita autônoma e para uma regeneração da vida intelectual portuguesa56 

                                                 
55

 Ver em: (VILHENA, 1997). 

56
 É digno de nota que este período português muito se assemelha com o esforço que tiveram os 

primeiros intelectuais brasileiros, entre os quais situou-se o folclorista Silvio Romero (1851-1914), a 

tentar mobilizar, dar forma e atualizar a intelligentsia brasileira para tratar de assuntos tangíveis à 

esfera pública (VILHENA, 1997: 81), tais como os que concernissem à vida política, social e cultural 
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(Ibidem: 29); 2º) de 1890 a 1900, uma antropologia da “viragem do século” que 

visava entender o contexto decadente da nacionalidade portuguesa e a crise 

monárquica atravessada pelo país, possuindo na sua vanguarda Rocha Peixoto 

(1868-1909), bem como o mesmo Adolfo Coelho do primeiro momento (Ibidem: 32); 

3º) nas décadas de 1910 e 1920, período da Primeira República portuguesa, 

marcadas pela vasta eclosão das intenções editoriais de produção de revistas 

científicas em antropologia e etnologia, bem como sociedades científicas a despeito 

destas (concomitantemente surgem as primeiras tentativas de musealização dos 

estudos arqueológicos até então empreendidos, ao contrário dos materiais 

etnográficos que até então eram menosprezados); este lapso temporal contou com 

pesquisas exponentes de Vergílio Correia (1888-1944), Jaime Lopes Dias (1890-

1977), D. Sebastião Pessanha (1892-1975), Luís Chaves (1889-1975), Augusto 

César Pires de Lima (1888-1959) e Mendes Correia (1888-1960), da mesma forma 

em que, novamente, Leite de Vasconcelos retornava ao corpus intelectual deste 

período pois retornava à antropologia após alguns experimentos com a incipiente 

arqueologia portuguesa) (Ibidem: 34-35); e, por fim, 4º) compreendida entre 1930 até 

a década de 1970, politicamente coincidente com o Estado Novo Salazarista, 

quando houveram os intentos de propaganda externa da nação portuguesa através 

dos trabalhos etnográficos (isto é, nas etnografias fomentadas em colônias de 

Portugal na África, por exemplo) (Ibidem: 35-36). Jorge Dias (1907-1973), 

obviamente, foi o nome máximo desse último momento definido por Leal. Por ser 

coetâneo ao nosso recorte temporal proposto na monografia, fica clara a ênfase em 

examinar somente o último momento evidenciado por João Leal. 

O discurso deste projeto antropológico que permeou o ofício dos antropólogos 

e dos etnólogos de Portugal, segundo o autor (Ibidem: 20), se dava pela 

“preocupação com a reconstituição da etnogênese da cultura popular, capaz de 

dotar [uma] identidade nacional de espessura e [de] duração da etnicidade”. Para tal, 

a tessitura dita “científica” da antropologia, antes de ser institucionalizada e 

reconhecida enquanto tal, foi tributária a ciências fronteiriças que já desenvolviam 

estudos e esboçavam preocupações sobre uma suposta “essência” cultural e 

                                                                                                                                                         
do país. Próximo ao que insistimos em definir como aquela intelectualidade brasileira polígrafa que 

não se detinha tão somente às suas respectivas ciências (Romero formou-se em Direito), mas 

também ao jornalismo (opinião pública) e à literatura. 
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identitária portuguesa, como a arquitetura (estilos portugueses), a geografia 

(paisagem portuguesa), a medicina (a exemplo de uma possível etnogenealogia do 

povo português), a literatura (que assim como algumas vertentes, já buscavam 

estilos de escrita que distinguissem a língua lusófona portuguesa do restante), entre 

outros. Simultaneamente, outras ciências marginalizadas, que mais tarde adequar-

se-iam à amálgama científica tão plural que é/foi o folclore (ou que tampouco eram 

vistas como epistemologias antropológicas), também já se desenrolavam neste 

movimento embrionário da antropologia em Portugal após 1870, a exemplo das 

“indisciplinadas” etnografia, etnologia (ainda distintas da antropologia); e, daí em 

diante, como a demótica, a demologia (e grafia), mitologia (e grafia), linguística e 

todas essas variantes de estudos de tradições populares (Ibidem: 30).  

Antes de adentrarmos diretamente na adoção de perspectiva antropológica de 

Jorge Dias, porém, precisamos trazer um pouco sobre sua vida e trajetória 

acadêmica. 

Português de origem da cidade do Porto, António Jorge Dias formou-se em 

filosofia alemã pela Universidade de Coimbra, indo em seguida à Alemanha para 

prosseguir com seus estudos. Em solo germânico deu início ao doutoramento (1939) 

pela Universidade de Munique em etnologia, apresentando uma tese resultada de 

uma experiência etnográfica na aldeia comunitária portuguesa de Vilarinho da Furna 

(1940).  

Diferente de Loureiro Fernandes que teve sua formação de médico no Rio de 

Janeiro (1928) e que fizera especializações urológicas em Paris (início da década de 

1930), momento quando muito provavelmente se apaixonou pela antropologia e 

arqueologia em visita aos museus etnográficos da capital francesa, Jorge Dias 

colidiu com a antropologia através de um caminho alternativo. Em um trabalho mais 

recente de João Leal (2008), que tratou de analisar a correspondência epistolar de 

Jorge Dias com Ernesto Veiga de Oliveira (1910-1990), etnólogo luso que o 

acompanhou durante algumas de suas expedições etnográficas, o autor versa sobre 

o quanto Dias explicitou seu interesse pelo desempenho etnográfico a partir do 

fascínio registrado nas cartas com este seu companheiro correspondente. Segundo 

Leal (2008: 503-504), estas cartas documentam a atração de Jorge Dias por “modos 

de vida alternativos, identificados com o campo e associados à errância, à liberdade 

e à plenitude”. Num trecho desta correspondência há uma carta datada de 20 de 
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Junho de 1939 - anexada no trabalho de Leal – na qual Dias fala de sua estada na 

Alemanha (donde escreve a missiva) e, em seguida, exprime suas verdadeiras 

pretensões de ofício – e de vida! -: 

 

 A cultura [alemã] é muito bonita, as pessoas são muito ilustradas, 
há muita arte, etc. Mas falta-me o essencial: a vida livre e plena das 
montanhas da minha terra. Nós somos feitos de iôdo, e é-nos indispensável 
viver em contacto com o resto da terra de que saímos. Eu estou agora 
convencido, de que a única coisa para mim verdadeira é a vagabundagem. 
Sinto-me a abafar no meio desta gente e entalado nos moldes estreitos da 
responsabilidade dum lugar de professor. Isto de ter de falar sempre a sério, 
com pessoas sempre sérias, é uma estopada. Depois tudo isto é muito 
bonito, mas são parques e jardins. O que eu quero é uma Natureza natural 
e não Natureza artifício. Estou ávido por me deitar pelos montes fora, a 
beber a luz, porco, rôto, selvagem. Vai-me saber espantosamente bem ter 
uns meses consigo. Havemos de nos asselvajar até à medula. […] 
Havemos de percorrer essas regiões espantosas do país, lentamente, de 
saco às costas, a fazer a comida entre duas pedras, dormindo nos 

palheiros. (DIAS apud LEAL, 2008: 507-508) 
 
 

Em outra carta com o mesmo interlocutor, datada de Julho de 1942, desta vez 

de Bernau – Alemanha – (não se sabe o motivo de ainda estar na Alemanha, visto 

que já havia completado o seu doutorado), Dias afirma a Ernesto que “[a etnologia] é 

[...] uma possibilidade única porque nos dá liberdade para andarmos meses pelas 

serras e campos, com a certeza de ter o pão garantido na sociedade dos homens” 

(DIAS apud LEAL, 2008: 509-510). Completando a exposição dessa sua “premissa 

de vida e de profissão” de maneira exemplar, numa carta enviada quatro meses 

após (Novembro de 1942, também de Bernau) ao mesmo destinatário, Jorge Dias 

diz – num tom quase jocoso - que “a etnografia permite-nos viver pelos montes e 

pelas aldeias, sem termos um patrão, livres como desejamos e com a vantagem de 

termos uma recomendação do ministério e um ordenado todos os meses” (DIAS 

apud LEAL, 2008: 511-512). Ao que tudo indica, foi essa visão romantizada dos 

trabalhos de campo que parece ter instigado Jorge Dias ao ofício de antropólogo. O 

ideal romanesco de “vagabundagem” dos trabalhos de campo (tidos quase que tão 

somente como aventuras e experiências de excentricidades) que ele nutria no início 

de sua carreira, no entanto, não limitou, ou tampouco precarizou, a produção textual 

de Dias, provavelmente uma das mais volumosas e notórias entre os antropólogos 

de Portugal. 
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Por conseguinte, seguindo com a narrativa de sua trajetória, João Leal conta 

(2000: 37) que Jorge Dias regressou efetivamente a Portugal após o seu doutorado 

em 1947, montando logo em seguida um grupo de pesquisas e trabalhos de campo 

composto pelo mesmo Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano (1904-1995), 

Benjamim Pereira e Margot Dias (1908-2003), esta última vindo a tornar-se esposa 

de Dias.  Posto isso, faz-se necessário ressaltar que este grupo viria a se tornar uma 

vanguarda na constituição de um grupo de estudos antropológicos em Portugal57 e, 

segundo Leal (Ibidem: 39), o primeiro esforço consistente de institucionalização da 

disciplina antropológica ao nível investigativo, além de ser o germe do impulso 

museológico e universitário da antropologia em Portugal. Todo este esforço, 

obviamente, concentrado pelas intenções de Jorge Dias. 

                                                 
57

 Leal (2000: 37) ainda informa dois participantes ocasionais desse grupo, António Carreira (1905-

1988), Fernando Quintino e Viegas Guerreiro (1912-1997), sendo que o último chegou até a colaborar 

na pesquisa de Jorge Dias entre os Macondes de Moçambique, porém, que por algum motivo 

desconhecido (provavelmente um desentendimento) rompeu sua colaboração após o término desta. 

FIG. 04 - Jorge Dias e Fernando Galhano em pausa numa serra portuguesa. Foto 
e legenda reproduzidas de LEAL, 2008: 506. 
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Há de se traçar também o retrospecto acadêmico de Jorge Dias após seu 

retorno a Portugal. As suas primeiras atividades relacionadas ao campo etnológico 

de estudos deram-se pelo folclore, ciência até ali vista como “irmã” da antropologia. 

Essa sua fase neófita no circuito folclórico europeu ocorreu através de sua 

passagem enquanto um membro da Comissão Internacional de Artes e Tradições 

Populares (CIAP58) ainda em 1947 (Ibidem: 38), sendo o Secretário Geral desta 

instituição nos anos de 1954 e 1956. Essa seria uma importante fase de Jorge Dias 

para obtenção e a atualização de seu repertório teórico acerca do estado da arte 

europeu e estadunidense de folclore e antropologia (Ibidem 38), sobretudo por conta 

da antropologia norte-americana, e que em conformidade com Lorenzo Macagno 

(2002: 104), foi uma “forma [...] decorosa de reciclar sua formação alemã”. Ademais, 

foi nesse período de estudo das culturas ditas populares que Jorge Dias também viu 

a importância da interlocução científica internacional. Provavelmente porque o 

folclore de outros países passava pelas mesmas hipóteses e questionamentos 

identitários formadores de uma “nação”.  

Dias então começou a abrir os primeiros diálogos transatlânticos: caso do 

Brasil (Ibidem: 38), com os congressos de folclore. Presume-se que tenha sido 

durante sua passagem na CIAP que Dias provavelmente iniciou seu contato com 

José Loureiro Fernandes, ou seja, na ênfase folclórica de sua trajetória, cuja 

coincidência com o paradigma de Loureiro parece tê-los aproximado. Discriminado 

no título deste trabalho um recorte temporal iniciado em 1948, uma importante 

hipótese, sem provas contundentes59, é a de que o I Congresso Luso-Brasileiro de 

1948 parece ter sido o evento que ocasionou o encontro entre Jorge Dias e Loureiro 

Fernandes em Portugal, visto que Loureiro esteve em Lisboa e apresentou o seu 

trabalho intitulado de As Cavalhadas de Guarapuava (1948), publicada pela CNFL 

no ano seguinte60. O local de pesquisa deste exercício etnográfico de Loureiro, 

                                                 
58

 Remeto à sigla em referência à forma como João Leal (2000: 38) abrevia a instituição. 

59
 O único indício documental desta hipótese é uma cópia de um paper de Loureiro em que ele 

comenta estar apresentando-o em Lisboa – paper que ele provavelmente leu em sua apresentação. 

Se isso de fato se concretizou, não sabemos. 

60 Durante as buscas no MAE/ UFPR, tive acesso ao índice de publicações editadas pela Comissão 

Nacional desde 1948. Este documento provavelmente fora acessível a Loureiro porque este fez parte 

(como secretário, se não me falham as fontes) da Subcomissão Paranaense do Folclore em 1948, no 

tempo em que era presidida por Fernando de Azevedo. O documento trata-se de um ofício expedido 

pela CNFL (criada pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, o IBECC, a ser explicado 
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Guarapuava (PR), parece ter despertado o interesse de Jorge Dias de vir ao Brasil, 

especificamente a esta cidade, que finalmente se concretizou em 1953, resultando 

no trabalho de Dias de título Um caso de colonização modelo (1953), comentada na 

introdução desta pesquisa. Ao invés de ter estudado as cavalhadas, celebração 

tipicamente portuguesa que perdurava em alguns focos interioranos do Brasil, Dias 

no entanto acabou estudando os colonatos alemães daquele município paranaense.  

O I Congresso Luso-Brasileiro de Folclore de 1948 demonstraria o quão 

pioneiro os congressos de estudos folclóricos seriam em relação aos de 

antropologia. Dias (DIAS apud LOUREIRO FERNANDES,1975: 144), segundo uma 

publicação de Loureiro Fernandes61, afirma que “deu o Brasil, uma grande lição, 

considerando o Folclore uma disciplina antropológica no I Congresso Brasileiro de 

Folclore no Rio de Janeiro no ano de 1951”. Note-se que o primeiro congresso oficial 

da comunidade antropológica no Brasil aconteceu em 1953 através da principal 

entidade do ofício que perdura até os dias de hoje, a Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA) – e que Loureiro presidiu em 1958 (CORRÊA, 2003 15)62. A 

Revista de Antropologia, primeiro canal de divulgação da ABA com os principais 

trabalhos antropológicos da época, começa a ser editada em 1956. Vemos através 

da simultaneidade temporal parelha entre Portugal e Brasil que a efervescência 

institucional da disciplina foi propícia para a intensificação do diálogo entre Dias e 

                                                                                                                                                         
na seção seguinte) datada de 11/05/1948, que avisava sobre a submissão de trabalhos de brasileiros 

para o I Congresso Luso-Brasileiro de Folclore, a ser realizado em Lisboa. 

61
 LOUREIRO FERNANDES, José. A propósito da apresentação dos Cadernos de Artes e Tradições 

Populares. Paranaguá: Museu de Arqueologia e Artes Populares, 1975, pp.139-157 

62
 É mister reforçar que a ABA  não surgiu do nada. Mariza Corrêa (2003: 17) diz que a ABA foi 

planejada para ser realizada em 1943, mas que por insuficiência administrativa do ministro da 

Educação, Clemente Mariani, provavelmente incapacitado de repassar recursos e nomear com 

imediatez representantes executivos para a comissão organizadora da ABA, acabou sendo 

concretizada apenas em 1948. Daí em diante, a primeira congregação conseguiu efetivar-se de fato 

apenas em 1952, realizando o evento no ano seguinte. Igualmente importante de perceber nos dois 

primeiros congressos de antropologia, 1953 e 1955, está a constatação de que a maioria dos 

participantes tratavam-se de etnólogos de populações indígenas e pesquisadores das relações 

raciais (CORRÊA, 2003: 19), sendo que os últimos, em maioria dedicados aos estudos afro-

brasileiros, muito se aventuravam pelos meandros folclóricos. Há indícios documentais, inclusive, de 

que os congressos científicos de estudos afro-brasileiros, vocalizados e organizados centralmente 

pelo espectro de seu expoente, Arthur Ramos, já proliferavam em fins da década de 1930. Vemos o 

quanto essas ciências vizinhas à antropologia, pois surgiam institucionalmente até antes do que ela, 

compuseram a amálgama científica que já se expressava associativamente até a década de 1950. 
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Loureiro Fernandes, mesmo que os dois, em nossa opinião, tendessem mais às 

perspectivas folclóricas nesse período. 

Tal constatação de datas dos congressos também sanou uma importante 

dubiedade: foi por conta do I Congresso Brasileiro de Folclore ocorrido no Rio de 

Janeiro em agosto de 1951 (palco do primeiro grande encontro de ambos) que Jorge 

Dias visitaria o Brasil pela primeira vez, quando provavelmente aproveitou a vinda à 

capital brasileira para visitar o sul do Brasil, em especial sua passagem pelo estado 

de Santa Catarina mencionada na carta de Novembro de 1951 anexada 

anteriormente na seção do último capítulo.  

Por ora, continuaremos com a trajetória de Jorge Dias, explicitando os 

detalhes de sua vinda ao Brasil na próxima sessão do atual capítulo. 

O antropólogo portuense permaneceu atuando no CIAP, segundo Leal (2000: 

38), até 1964, quando esta mesma passa a ser nomeada Société Internationale 

d’Ethnologie et Folklore. Isso explica, em tese, como a formação alemã de Dias nos 

estudos de Volkskunde (ou cultura popular) teve sempre a ênfase folclórica em todo 

esse meio tempo. Entre os principais motivos do seu envolvimento com o movimento 

folclórico - presume-se como uma hipótese desta pesquisa - está o envolvimento 

com a literatura antropológica estadunidense dos autores discípulos de Franz Boas, 

que ficaram conhecidos pela consolidação da escola de Cultura e Personalidade. É 

através de autores como Ruth Benedict, Margaret Mead, Gregory Bateson e 

Geoffrey Gorer (MACAGNO, 2002: 106-107), (em especial à primeira, vide a obra 

insigne de estudos culturalistas debruçados em temáticas de abrangência nacional, 

O Crisântemo e a Espada), expoentes desse segmento escolástico, o ponto de 

partida bibliográfico em que António Jorge Dias provavelmente inspirou-se para 

sustentar suas preocupações de caráter nacional filtradas pela perspectiva 

culturalista. 

Tendo como base o famoso artigo de Jorge Dias intitulado Etnologia, 

Etnografia, Volkskunde e Folclore (1957), Lorenzo Macagno (Ibidem: 104) aponta 

que Dias pronunciou-se teoricamente “a favor de uma etnologia [termo com 

equidade terminológica à Antropologia Cultural dentro de suas produções textuais] 

que [evitasse] uma fragmentação em diferentes campos disciplinares”. Isto parecia 

em muito com a concepção de etnologia e de folclore de Loureiro Fernandes, o que 

no Brasil foi fortemente reprimida por teóricos do folclore que reivindicavam um locus 
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disciplinar distinto a esta ciência do social. Sobretudo, é essa pouca sofisticação de 

distinção epistemológica, tanto confusa no caso de Dias quanto no de Loureiro, que 

persistiria no legado intelectual de ambos. Assim, tanto o folclore quanto a etnologia 

brasileira e a portuguesa (esta última considerando-se ou não a acepção miscelânea 

de Dias), principalmente nas décadas em análise, desempenharam similares papeis 

de ciências doublés de paradigmas nacionalistas, cada qual com suas preocupações 

peculiares sobre a nação em seus determinados contextos sociais e culturais em 

evidência. 

É possível discernir através de sua obra, como muito bem consentem 

analistas de sua trajetória, que António Jorge Dias perpassou duas grandes fases de 

estudos. Em primeira instância, o laboratório social onde o autor esteve voltado 

foram as populações comunitárias rurais de Portugal (principalmente da região 

norte), perdurando até fins da década de 1950, quando migra para os estudos 

africanistas. Conforme Lorenzo Macagno (Ibidem: 113), ainda na década de 1940, 

na sua fase de estudos campesinos, Jorge Dias 

 

Encontrou [...] um espaço social não contaminado pela modernidade, cuja 
característica social central era a família extensa, geralmente do tipo 
patriarcal [...] [nas palavras versadas por Dias

63
], “onde o etnólogo pode 

estudar [...] formas de organização social cujas raízes mergulham no clã 
proto-histórico”. Mas o bucolismo, a harmonia social que Dias observa 
nestas comunidades começaria a desvanecer-se gradualmente, à medida 
que as tendências individualistas, a economia de mercado e uma “ética 
materialista” introduzissem um elemento de desequilíbrio. A preocupação de 
Dias pela evanescência dos costumes, tanto nas pequenas aldeias 
portuguesas quanto entre os grupos étnicos do norte de Moçambique, 
provém, em geral, de uma mesma visão do “mundo português” e de um tipo 
de antropologia que oscila entre as margens de um culturalismo descritivo e 
um folclorismo anacrônico.  

 

Evidencia-se uma ênfase puramente descritiva neste momento de Dias, com 

trabalhos circunscritos à vida pastoril, aos “arados portugueses”, às alfaias agrícolas, 

entre outros aspectos descritíveis da cultura material lusitana. É neste recorte 

tecnológico da cultura popular, aliás, que Loureiro Fernandes também se detém a 

estudar em um momento de sua trajetória de pesquisa, quando estuda - 

coincidentemente – as prensas de mandioca indígenas e outras tecnologias, como 

                                                 
63

 Segundo a apuração bibliográfica levantada por Macagno (2002: 113), citação presente em: DIAS, 

Jorge. Algumas considerações acerca da estrutura social do povo português. In: Revista de 

Antropologia, vol.3, n.1, 1955, p.6. 
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as dos caiçaras do litoral paranaense. Hipoteticamente, é baseado nas similaridades 

dos temários de ambos, com os paradigmas bastante compatíveis, que, como já 

afirmamos, supomos a aproximação intelectual entre eles. Não obstante, era uma 

grande premissa do folclore o ato de descrever as culturas populares no sentido de 

torná-las registradas, documentadas em razão de sua suposta e gradativa 

deterioração consequente dos malogros da expansão “civilizatória” (leia-se nacional) 

e urbana. Essa leitura “missionária” do folclore foi bastante comum entre os 

destacados intelectuais contemporâneos de Dias e Loureiro, a exemplo do que fora 

dito por Roger Bastide numa carta aberta à comunidade folclórica64 discursando que 

uma missão seria composta por um grupo de pesquisadores para “desempenhar 

também uma missão higiênica e agrícola, [que] só poderá ser vista com bons olhos 

pelos governos locais, que não deixarão de [auxiliá-los] financeiramente. (...) [e, 

sobretudo, com o objetivo de] estender, para todos os lados, os benefícios da 

civilização brasileira”. Ainda no mesmo parecer institucional do IBECC, Bastide 

defende que esses trabalhos deveriam coletar materiais desses grupos ditos 

tradicionais para fundarem um banco de dados integrados nacionalmente. Este 

banco ajudaria a comparar os folclores de diferentes estados e permitiria a 

Comissão Nacional do Folclore de criar mapas folclóricos no Brasil (aqui, portanto, 

uma ideia próxima a de patrimonialização das culturas consideradas “ameaçadas”).  

 Cessemos um pouco da apropriação prática do folclore – bastante 

missionária, como vimos - para darmos espaço aos desdobramentos teóricos dessa 

ciência perpassada por Jorge Dias e por José Loureiro. 

Em comparação com Loureiro Fernandes, que se abstém um tanto de 

abordagens teóricas da antropologia e do folclore em seus escritos, isto, claro, no 

sentido de não estar ancorado no estado da arte acerca dos temas que escrevia 

(analisando o limitado número de citações em seus textos), Jorge Dias demonstra 

um manejo das teorias condizentes aos seus objetos de estudo um tanto mais sólido 

e amplo em relação ao luso-paranaense. Ressalta-se essa discrepância do domínio 

teórico de Dias principalmente quando ele atinge a sua fase africanista de estudos, 

                                                 
64

 BASTIDE, Roger. O Ensino e a pesquisa folclórica no Brasil [relatório direcionado aos participantes 

do I Congresso Brasileiro de Folclore]. In: IBECC/ Cbfl/ Prop. nº 7, 1951 [Acervo do  Círculo de 

Estudos Bandeirantes]. 
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momento de maior maturidade antropológica de sua carreira e quando volta-se 

bastante às teorias de formação identitária nacional, deixando de lado suas 

concepções “ergonômicas” das sociedades estudadas. É verdade que o fato de Dias 

teorizar mais do que Loureiro Fernandes não o redimia de confusões terminológicas 

- ou, para não analisarmos anacronicamente, pouca sofisticação teórica (até mesmo 

para a época) - de folclore, etnologia, etnografia e volkskunde, como o autor 

demonstra em passagens marcantes de um artigo que antecede sua transição aos 

temários sobre África, intitulado O que se entende por antropologia cultural, de 1959: 

 

A antropologia cultural é, usando a definição simples de [Alfred] Kroeber, “a 
ciência do homem como ser cultural” [...]. É a expressão usada pelos 
americanos para substituir etnologia, no momento em que a investigação 
alargou o campo de análise a um objeto mais vasto e a nova problemática. 
Enquanto a etnologia estudava incialmente a cultura dos chamados 
primitivos [grifo dele], a antropologia cultural estuda a cultura como 
fenómeno universal, através de todas as culturas particulares e dos 
problemas que com elas estão relacionados [...] [Muitos cientistas de] 
tradição etnocentrista [...] pretendem estabelecer uma distinção entre o 
estudo de povos primitivos e de povos civilizados, dando designações 
diferentes a cada uma destas atividades. As designações variam um pouco, 
conforme o idioma falado pelas diferentes escolas de pensamentos, mas a 
mais comum é folclore para as populações civilizadas e etnografia para as 
populações exóticas (DIAS, 1990: 18-20]. 

 

E ele prossegue com uma definição das áreas de estudo abrangidas pela 

antropologia cultural: 

 

Como muito bem [...] definiu Leite de Vasconcellos, a etnografia é o estudo 
descritivo de uma determinada cultura ou área cultural, independentemente 
de se tratar de povos europeus ou exóticos. A etnografia, pode-se dizer, 
está intimamente ligada à tecnologia; é uma espécie de primeira fase no 
processo do pensamento científico. A etnografia observa, analisa e 
descreve uma determinada cultura e a etnologia sistematiza, compara, 
generaliza e interpreta em termos gerais [...] Não há etnologia sem 
etnografia, pois as generalizações só são válidas quando assentam em 
abundantes dados colhidos e descritos [...] Quanto ao folclore, devemos 
considera-lo um ramo da etnografia, e não como uma disciplina 
independente que estuda as populações históricas. O Folclore é o ramo da 
etnografia que visa, em especial, a recolha e descrição das tradições orais, 
ou melhor, da literatura oral de qualquer povo. Hoje é também muito 
frequente abranger sob a designação de folclore a música e a dança [...] Em 
contraposição ao folclore temos a ergologia, ou o estudo da cultura material 
[mais funcional] [...]. É igualmente importante o estudo da estrutura social e 
da psicologia colectiva, que teríamos de designar por etnossociologia e 
etnopsicologia, no caso de lhes querermos dedicar qualquer estudo 
especial. Mas o excesso de classificações serve mais para complicar do 
que para esclarecer. Fica ao critério de cada um usá-las ou não [grifo meu] 
(Ibidem: 21). 
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A afirmação citada por último e a qual grifamos, quando Dias faz o alarde 

quanto ao problema de classificar em excesso, mostra como o próprio autor patinava 

em terminologias do cabedal antropológico. É evidente que a confusão tem uma 

explicação. Jorge Dias viu-se encarregado de sistematizar terminologias que, no 

contexto português, nunca antes haviam sido devidamente evocadas e teorizadas 

por um autor de língua lusófona. Nem mesmo no Brasil. Aqui víamos, à época deste 

escrito de Dias bem como de sua iniciação antropológica (década de 1940 e 1950), 

autores brasileiros da sociologia fazendo estudos sobre caboclos (Antonio Candido) 

e sobre índios (Florestan Fernandes e seus estudos sobre os Tupinambás), além 

dos etnólogos brasileiros desempenhando os primeiros estudos entre índios, como 

fizeram Roberto Cardoso de Oliveira e Eduardo Galvão, por exemplo. Nenhum 

estudo teoricamente sistematizado ou exatamente alinhado com as escolas em voga 

da Europa e dos Estados Unidos da América65. Mas voltemos a dar continuidade à 

trajetória institucional de Dias. 

                                                 
65

 Dentro deste argumento me refiro à ausência de estudos em língua lusófona que tenham sido 

amplamente disseminados pelo meio intelectual (tanto nacional quanto estrangeiro). Ao longo de 

nossas buscas, no entanto, encontramos um texto do paulista Rossini Tavares de Lima (1915-1987) 

datado de 1949, um dos folcloristas mais radicais no sentido de reivindicar um estatuto disciplinar 

próprio ao folclore (que veio até a se desentender com Loureiro Fernandes por conta de sua não 

adesão à excepcionalidade disciplinar do folclore), que basicamente já tentava definir essas 

confusões semânticas entre folclore, etnologia e etnografia. Aliás, Rossini foi um dos mais 

expressivos publicadores de textos sobre folclore, equiparando-se até o seu montante de textos ao 

repertório de Luís da Câmara Cascudo (1898-1986), hoje provavelmente o folclorista de maior 

renome. Isto é, em plena década de 1940, havia entusiastas brasileiros do folclore em plena atividade 

teórica, mesmo que num cenário mais underground das produções ditas científicas. Rossini Tavares 

de Lima também teve bastante proximidade ao mote folclórico orquestrado por Mário de Andrade, 

tendo suas atividades vinculadas ao Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade e ao Museu 

de Artes e Técnicas Populares Mário de Andrade. A título de exemplo da não exclusiva confusão 

semântica empreendida por Jorge Dias em Portugal, Rossini Tavares de Lima escrevia em fins da 

década de 1940 que: “Apesar da larga aceitação do vocábulo ‘folclore’, para título da ciência que 

estuda as expressões culturais dos meios populares, das nações civilizadas, estudiosos, das mais 

diversas nações sugeriram outros títulos. Entre esses ainda, destacamos, ainda na Inglaterra, ‘folk-

ways’; na França, ‘tradicionismo’, ‘mitografia’, ‘antropopsicologia’, ‘demopsiquia’; na Espanha, 

‘demótica’, ‘demopesia’, ‘tradições populares’; na Grécia, ‘laografia’; na Itália, ‘literatura 

popular’,’demopsicologia’, ‘ciência dêmica’, ‘etnografia’; na Alemanha, ‘volkskunde’, ‘volkslehre’, 

‘volksdichtunge’; em Portugal, ‘etnografia’; no Brasil, ‘populário’, etc.[...]. Dêsses vocábulos o que 

primeiro apareceu foi ‘etnografia’, introduzido por Campe em 1807, como sinônimo de ‘descrição de 

povos’. Em 1836, ao lado dêste, aparece, com a Sociedade de Etnologia de Paris, o termo ‘etnologia’, 

que serviria a título de uma ciência, cujo objeto era o estudo dos diversos fatores físicos, intelectuais 

e morais, as línguas e as tradições históricas, que serviriam para distinguir as diferentes raças. A 

Etnografia’ seria, então, a parte descritiva, e a ‘Etnologia’, a especulativa da ciência que estudas os 

povos. Os alemães e ingleses, porém, logo repudiaram o vocábulo ‘etnografia’, propondo para 

substituí-lo, ‘volkskunde’ e ‘Folclore’. Daí por diante, os termos ‘Folclore’, ‘etnologia’, ‘etnografia’ 
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Após a publicação deste artigo de 1959 supracitado, Jorge Dias entra a fundo 

no seu momentum nacionalista de maior expressão, em especial no decorrer de sua 

fase de estudos africanistas, a começar por sua etnografia robusta entre os 

Macondes do norte de Moçambique à qual o autor dispende esforços de incorporar 

pressupostos teóricos de nation building, como por exemplo o interesse nos 

processos de aculturação e, posteriormente, em argumentos defensores da 

expansão colonial de Portugal em suas “províncias ultramarinas” – claramente 

dando aporte ao lusotropicalismo de Gilberto Freyre e a sua tese de que houve um 

diferencial colonialista positivo dos portugueses (Ibidem: 107), tese que até já 

começava a ser desmistificada pela academia sociológica da USP na década de 

1960 (a mesma que estava em coalizão com a intelligentsia folclórica). A seguir, um 

registro fotográfico de Dias do qual demonstra-se que sua aproximação etnográfica 

tornou-se latente em sua fase africanista iniciada no estudo entre os Macondes, e 

cuja postura se diferenciava em muito de seus textos descritivos da cultura material 

do Portugal rural.  
 

 

 

                                                                                                                                                         
andaram por muito tempo embaralhados. Falou-se em ‘Etnografia dos meios rurais’, ‘Folclore dos 

povos primitivos’, ‘Etnografia de povos selvagens’ ou apenas ‘semi-civilizados’, ‘Folclore dos meios 

populares das nações civilizadas’, ‘Etnologia dos nossos ameríndios’, etc.. Hoje, porém, as coisas já 

vão sendo colocadas em seus devidos lugares. A ‘Etnologia’ é considerada como ciência ontológica, 

porque ela constrói o seu edifício como materiais emprestados de outras ciências; a ‘Etnografia’ e o 

‘Folclore’ são ciências fenomenológicas, porque indagam, elaboram e confrontam materiais obtidos, 

respectivamente, dos povos naturais ou primitivos e civilizados. O etnólogo depende sempre do 

etnógrafo e do folclorista [...]”.O restante desse texto de Rossini Tavares pode ser lido em: TAVARES 

DE LIMA, Rossini [1949]. Outros títulos da ciência folclórica. In: Documento 77. IBECC/ CNFL. 

FIG. 05 - Jorge Dias e Macondes (1957). Foto e legenda reproduzidas de LEAL, 2008: 521. 
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Finalmente, para completar o retrospecto institucional de Jorge Dias, as 

primeiras instituições fundadas – ou dirigidas – por António Jorge Dias em Portugal 

seriam a Secção Etnográfica do Centro de Estudos de Etnologia Peninsular, que 

outrora fora dirigida por Mendes Correia, considerado um dos “pais” da disciplina em 

Portugal, e que confiou a Jorge Dias a sua direção; e, na sequência, o Centro de 

Estudos de Etnologia e Antropologia Cultural. Aqui se deve realçar a já ativa 

produção do grupo de trabalho pioneiro ao qual Dias fundou e cuja produção 

antropológica já se encontrava institucionalizada. O grupo até já mantinha 

interlocuções com a produção antropológica de outros eixos acadêmicos em 

vigência, principalmente do eixo central Europa-Estados Unidos, mas teve também 

forte contato com o Brasil, que, como já dissemos, foi viabilizado pelo folclore. Jorge 

Dias já atuava como docente das primeiras cátedras antropológicas (primeiras 

disciplinas universitárias) no período de 1956 a 1967 (LEAL, 2000: 39). Já no 

traçado museológico de sua carreira intelectual, Jorge Dias esteve envolvido com a 

criação do Museu de Etnologia do Ultramar em 1965, e também ao desenvolvimento 

do Museu Etnológico Português de Leite de Vasconcelos e do Museu de Arte 

Popular; no entanto, o museu que se tornara uma referência museológica foi o 

primeiro citado (Ibidem). 

Vemos, desta forma, que António Jorge Dias parece ter sido o mentor de um 

plano institucional antropológico em Portugal muito semelhante ao que fora Loureiro 

Fernandes no Paraná. Curiosamente, houve esta coincidência tanto na questão 

universitária quanto na museológica. Agora resta-nos entender como esta 

confluência das ideias de ambos os pioneiros da antropologia em Portugal e no 

Paraná foi propiciada – não tão coincidentemente – e prolificada a partir dos 

congressos de folclore realizados em solo brasileiro. Portanto, seguirá a reta final do 

trabalho que dará conta de explicitar os encontros de José Loureiro Fernandes e 

António Jorge Dias dentro das assembleias científicas folclóricas que se realizaram 

no Brasil ao longo da primeira metade da década de 1950. 
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3.2) O FOLCLORE E SUAS CONGREGAÇÕES CIENTÍFICAS NO BRASIL 
 

Por mais que o termo “folclore” tenha sofrido uma espécie de degradação 

semântica tanto no campo das ideias do senso comum66 quanto das ciências 

sociais, antropologia inclusa, como já nos apontou um dos estudos de Maria Laura 

Viveiros de Castro Cavalcanti (CAVALCANTI, 1987: 1-4); é certo que esta seara de 

estudos, à qual hoje se convenciona ter sido situada no limiar do científico e do 

amadoresco, já figurou uma importância protagonista nas intelligentsias ao redor do 

mundo, tal qual no Brasil. Prova disso foram os encontros de comunhão científica 

que o folclore começara a mobilizar até antes da própria antropologia 

institucionalizada (no Brasil, quando teve seus primeiros encontros oficiais 

planejados pela instituição antropológica máxima, a ABA – caso mencionado de 

modo breve anteriormente). Foi também o caso dos já mencionados encontros de 

pesquisadores de temáticas raciais (ou dos estudos afro-brasileiros) que na década 

de 1930 mobilizavam estudiosos do pensamento social brasileiro em atividade – 

congressos esses aos quais podem ser atribuídas as responsabilidades de 

execução e organização, citando um caso bastante distinto, pela figura de Arthur 

Ramos. O “folclore” das populações negras, aliás, era um dos vieses desse campo 

de estudos.  

Tendo em vista estes indícios, é possível afirmar que folcloristas se 

enredavam por toda a gama de estudos daquela atualidade do pensamento social 

brasileiro, não sendo estes temas monopólios exclusivos das ciências sociais. O que 

ficará para trabalhar em futuras pesquisas, em continuidade a esta discussão sobre 

o locus marginal do folclore no campo dos saberes ditos “científicos”, será tomar as 

bibliografias do período em análise (década de 1930 a 1950) como um parâmetro 

historiográfico capaz de discriminar a inadequação do folclore aos moldes 

acadêmicos – disciplinares - vigentes de então. Afinal, embora o temário de estudo 

do folclore se alinhasse com o das ciências sociais, o primeiro era tido como 

incongruente ao segundo.  Se tomarmos o exemplo da Universidade de São Paulo, 

que já detinha um clamor e decoro “acadêmicos” bastante coesos no mesmo 

período em que esta intelligentsia folclorista despontava ao público numa 

                                                 
66

 Por exemplo, o estudo de Cavalcanti (1987) nos mostrou que o significado de “folclore” 

praticamente equacionou-se com a qualidade de “falso” no linguajar cotidiano. 



91 

 

 
  

ascendência rápida, mormente na década de 1950 (muito por conta de uma ampla 

divulgação da imprensa), será possível entender como e por que houvera uma 

baliza do folclore ao terreno periférico das academias ditas estritamente científicas, 

principalmente por ação da parte contraventora advinda de alguns sociólogos 

paulistanos, como Florestan Fernandes (VILHENA, 1997: 60). Também será 

possível traçarmos a degradação semântica - ou uma desvalorização - do termo 

“folclore” (CAVALCANTI, 1987: 1-4) ao longo do tempo e ao qual atrelou-se um 

significado pejorativo. Com sorte poderemos entrever alguns malabarismos de 

autodefinição científica que Loureiro realizava para maquiar seu pertencimento e 

simpatia ao folclore a medida em que o termo – e o saber que se pretendia científico 

– sofria um processo de corrosão. O malabarismo, se bem apontado pela análise, 

lançará luz a uma série de constrangimentos que alguns dos até então folcloristas – 

Loureiro e Jorge Dias entre eles – começaram a sentir e a tentar escamotear após o 

atrito entre folcloristas e cientistas sociais - os últimos numa severa postura que 

visava desbancar o folclore de um estatuto estritamente científico, disciplinar, ou 

acadêmico (caberiam algumas aspas nesses últimos adjetivos ditos “universitários”). 

Enfim, sigamos à demonstração dos congressos em que José Loureiro 

Fernandes e António Jorge Dias se encontraram, explicando brevemente os órgãos 

políticos que propiciaram suas realizações. 

 

 

3.3) I CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, 1951 – RIO DE JANEIRO 

 

No discurso de Levi Carneiro durante cerimônia da sessão inaugural deste 

evento, datada de 21 de Agosto de 1951 (um dia antes da inauguração do evento, 

que foi de 22 a 30 de Agosto do mesmo ano), o presidente do IBECC (responsável 

por delegar os responsáveis pela CNFL) explica o contexto de surgimento do 

Congresso Brasileiro de Folclore. Levi fala que, após a II Guerra Mundial, a 

diplomacia internacional viu-se obrigada a reestruturar todos os acordos e 

cooperações entre nações após as consequências desastrosas da guerra. A partir 

disso surge a primeira instituição responsável por essa interlocução diplomática pós-

guerra: a Organização das Nações Unidas (ONU), um órgão de formato próximo ao 
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de uma corte internacional de justiça e de planejamento de agenda política 

internacional.  

Como necessidade emergente dessa agenda diplomática pacifista do pós-

guerra, continua Levi Carneiro, levantou-se a prioridade inadiável de se instituir uma 

entidade capaz de reparar a relação conflituosa que as grandes guerras causaram 

entre muitos países e, assim, surge a UNESCO, organismo que compôs um quadro 

de solidariedade internacional a partir do diálogo e da representatividade cultural de 

cada nação participante deste órgão. Nessas conferências, a exposição das culturas 

populares – ou folclóricas - e das ditas primitivas “em risco” começou a pautar as 

preocupações das conferências da UNESCO, tendo em vista a então remanescente 

expansão colonialista ao redor do globo (principalmente África e Ásia) e das fricções 

interétnicas (alteridade radical) causadas pela projeção cada vez mais tecnocrática 

das nações capitalistas. Outro orador cujo discurso consta na ata da sessão 

preparatória do I Congresso Brasileiro de Folclore67, o do então Ministro das 

Relações Exteriores, João Neves da Fontoura, representante direto do presidente 

Getúlio Vargas, valendo-se durante a oratória de uma citação de Otto Cirilo 

Lehmann (intelectual entusiasta de artes populares e folclore), depôs de maneira 

insigne no tocante a possível motivo de a UNESCO ter se interessado no fomento 

da comissão executiva de congressos de folclore (com concessão do Governo 

Federal do Brasil, obviamente): “a estima mútua entre os povos [torna-se] assim um 

dos meios para se ganhar a paz, que tão ardentemente desejamos”. Neves da 

Fontoura na sequência de sua fala afirma, trocando em miúdos, que o trabalho dos 

folcloristas não é uma simples atividade intelectual desinteressada, mas sim um 

ofício de caráter social relativo à educação e à cultura.  

Dito isto, presume-se que os congressos nacionais de folclore surgiram como 

uma boa oportunidade de registrar - no sentido mais salvacionista possível - e tratar 

de maneira “científica” essas preocupações que as relações internacionais 

atentavam-se, favorecendo “maior conhecimento do Brasil nos meios cultos 

internacionais”, disse Sérgio Milliet em seu discurso da sessão de abertura. Por tudo 

isto ocorreu a cooperação entre uma entidade como a UNESCO com o mote 

folclórico. 

                                                 
67

 Discursos documentados nos anais do evento posteriormente publicados. Este que está 

devidamente referenciado no apêndice de fontes consultadas para esta pesquisa. 



93 

 

 
  

Cabe lembrar, entretanto, que os congressos folclóricos em estudo não se 

limitavam somente à intelectualidade brasileira, pois contaram com várias comitivas 

internacionais. Ilustram como exemplo da afirmação a delegação da ONU, com 

vários membros estrangeiros; do British Council; da Embaixada Francesa no Brasil; 

da Embaixada Espanhola no Brasil; do Centro de Estudios Antropológicos del 

Paraguay; do Instituto Etnológico Nacional de Colombia; da Asociacion Tucumana 

de Folk Lore; e, claro, da representação do Governo de  Portugal, esta intermediada 

por António Jorge Dias.  

Abaixo, segue um infográfico que demonstra a hierarquia e a subordinação 

dos organismos institucionais responsáveis por organizar o I Congresso Brasileiro de 

Folclore, bem como aponta seus representantes. Vale lembrar que abaixo da CNFL 

há dezenas de subcomissões constituídas por delegados estaduais, indicadas 

diretamente pelo presidente da CNFL, Renato Almeida. Loureiro Fernandes, no 

caso, era delegado da comissão paranaense da CNFL e tinha amizade muito 

estreita com Almeida. Jorge Dias é outro que mostrou ter bastante proximidade com 

Almeida, pois também foi o representante português por escolha do próprio68. 
 

 
                                                 
68

 Fato curioso de mencionar aqui é um artigo que Renato Almeida escreveu para uma compilação de 

artigos multiautorais in memoriam que homenageavam António Jorge Dias após seu falecimento em 

1973. Entre alguns de seus dizeres neste artigo intitulado Jorge Dias na encruzilhada do folclore luso-

brasileiro, Renato Almeida diz: “Temos de admirar a constância e a inflexibilidade de Jorge Dias; mas, 

do mesmo modo, muito nos emociona a maneira altamente elevada com que debateu o assunto e, 

por certo, leremos sempre suas páginas como um ensinamento proveitoso e útil [...]. Os 

ensinamentos de sua obra devem nos esclarecer continuadamente e vemos em seus trabalhos o 

estudioso de larga visão e inteligência clara, que busca, dentro de sua conceituação, como a gente 

do povo conhece os fenómenos e como os tenta esclarecer [...]. O desaparecimento de Jorge Dias 

nos encheu de tristeza e nele perdemos, não apenas um amigo dilecto, mas um companheiro 

incomparável de estudos em comum, cujo nome guardaremos com indizível saudade”. Para mais 

informações, ver em ALMEIDA, Renato (et al.) In Memoriam António Jorge Dias Vol. III. Lisboa: 

Neogravura, LDA. ,1974, pp. 27-30.  

Infográfico da hierarquia institucional. Fonte: nossa autoria. 
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Daremos continuidade à descrição da execução do I Congresso Brasileiro de 

Folclore 

A primeira edição do Congresso ocorreu no Rio de Janeiro do país, à época 

capital do país, e foi realizado no Palácio Itamarati entre 22 e 30 de Agosto. O início 

no dia 22 tinha intenção clara de coincidir com o Dia Internacional do Folclore, pois 

nesta mesma data em 1846, William John Thoms cunhou o termo folklore. Veio a se 

convencionar o Dia do Folclore internacionalmente após este fato. 

O I Congresso também coincidiu com o centenário de Silvio Romero, famoso 

por ter sido um dos pioneiros no Brasil. Além de Romero, outros três intelectuais (e 

folcloristas) também foram homenageados no evento, sendo todos eles também 

centenários em 1951: Alfredo do Vale Cabral (1851-1894), Manuel Raimundo 

Querino (1851-1923) e Francisco Augusto Pereira da Costa (1851-1923). 

 

 

FIG.06 - Anexos da manchete principal de O Jornal (RJ) sobre o I 
Congresso Brasileiro de Folclore, pulicada em 20 de Agosto de 1951. 
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Detalhe curioso a ser notado na imagem do periódico é que Pereira da Costa teve 

seu nome trocado por equívoco editorial, provavelmente por causa de uma confusão 

dos redatores que imaginavam que sua identidade se referisse a outro famoso do 

século XIX com um nome similar, João Baptista da Costa (1865-1926), este último 

um pintor carioca que se destacou e que inclusive chegou a ser o mestre em belas 

artes de outros artistas vindouros, como Cândido Portinari (1903-1965). Toda esta 

confusão para se ter ideia do quão desconhecido algumas dessas personalidades 

ainda eram em 1951 - e como ainda devem ser desconhecidas na atualidade. 

 Constou um total de 175 teses inscritas e – possivelmente, sem contar as 

ausências - apresentadas nos 15 grupos de trabalhos organizados pelo Congresso. 

O temário diverso dos trabalhos foi distribuído em dois grandes blocos temáticos 

para a pesquisa folclórica: a parte técnica geral; e a parte técnica especializada. 

Para fins de entendimento do leitor acerca da epistemologia folclórica, segue a 

programação completa dos GT’s do evento, onde deixamos destacados (em 

vermelho) os dois grandes blocos temáticos e suas sucessivas compreensões de 

pesquisa.  
 

 

FIG.07 - Programação retirada do jornal Mensário das Casas do Povo, Lisboa, Julho de 
1951. Fonte: Acervo da Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. 
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Ao que tudo indica, José Loureiro Fernandes apresentou um paper intitulado 

“A Congada da Lapa” (trabalho feito em cooperação com o MPR) no GT 11 de 

Demonstrações Folclóricas, grupo de trabalho do qual Loureiro foi presidente. A 

apresentação ocorreu no dia 26 de Agosto, num domingo, coincidindo com um 

almoço oferecido ao Presidente da República Getúlio Vargas. Algumas fotos serão 

anexadas em seguida. Durante o evento, Loureiro também projetou um filme 

colorido gravado nessa expedição da qual baseou seu trabalho, ao que tudo indica, 

rodado e gravado por Vladimir Kozák. Ainda falando de colaboradores paranaenses 

no I Congresso, além da participação de Kozák, houve a presença de Fernando 

Corrêa de Azevedo, que apresentou um texto com o título “O Fandango do Litoral”; 

de Pórcia Guimarães Alves apresentando a tese “Danças da Roda”; de Edgar 

Chalbaud Sampaio (tese desconhecida); de Carlos Stellfeld (tese desconhecida); e, 

finalmente, de Davi Carneiro, apresentando “Tropeiros do Planalto e Coisas de Seu 

Uso”.  

Por outro lado, Jorge Dias não submeteu trabalho algum no I Congresso. O 

português provavelmente veio mais para conhecer o Brasil e para compor a comitiva 

de estrangeiros no Brasil, embora provavelmente deva ter participado bastante dos 

debates sobre o folclore produzido no Brasil e Portugal, bem como das discussões 

que abrangiam suas proximidades teóricas (no mais tardar desta seção, comentar-

se-á uma proposta encabeçada por Jorge Dias). Dias, aliás, foi diretamente 

recomendado por um dos expoentes da Antropologia em Portugal, Mendes Correia, 

para representar Portugal no Brasil. Nos anais do Congresso há uma transcrição do 

discurso de Dias representando a delegação portuguesa na cerimônia de abertura. 

Um discurso breve, tímido e bastante conciso. Na íntegra, Jorge Dias diz:  

 

Quando há tempos aceitei o honroso convite para participar no I Congresso 
Brasileiro de Folclore, confesso que não medi inteiramente as 
responsabilidades que tal convite implicava. Simples homem de estudo, 
habituado só a discutir assuntos no campo técnico, com profissionais como 
eu, sinto que não sou capaz de emprestar luzimento a uma sessão como 
esta, onde colaboram figuras tão brilhantes e oradores tão ilustres. Contudo 
eu espero que as minhas palavras, apesar de simples, traduzam a 
sinceridade de minhas afirmações, tanto que elas são a expressão de todos 
os folcloristas e etnógrafos portuguêses de quem sou modesto mensageiro. 
A presença dum representante português neste congresso, que é brasileiro 
por definição, parece-me ter um significado muito importante. Não creio ver 
neste convite um simples gesto de cortezia, aliás tão comum aos brasileiros. 
Julgo antes que o tal convite é a afirmação dum desejo de colaboração 
íntima no campo da investigação folclórica. Neste momento, em que se 
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reúnem os folcloristas brasileiros, entre os quais se destacam tantos nomes 
ilustres, formulo votos pelo êxito desta invulgar emprêsa. 

 

Em acordo com afirmação anterior, abaixo serão anexadas as fotos referentes a 

Loureiro Fernandes no dia da apresentação de seu paper e a respeito de Jorge Dias 

na sessão inaugural, ambas situações já mencionadas. Antes disso, cabe lembrar 

que as fotos em que aparece Loureiro Fernandes, em quase todas este está junto a 

Jorge Dias e repleto de outros intelectuais ilustres da época, como Cecília Meireles, 

Renato Almeida, o presidente Getúlio Vargas e, claro, Vladimir Kozák69.  

 

 
                                                 
69

 Esta última ocasião possivelmente foi o primeiro registro fotográfico em que Dias e Loureiro 

aparecem juntos, a qual se deu por conta da presença do Presidente da República no Congresso 

após um almoço solene oferecido a ele no dia 26 de Agosto. Foi um evento extracurricular oferecido 

pelos congressistas depois de terem se encontrado com Getúlio no Palácio do Catete. O almoço foi 

oferecido a Vargas porque ele não pôde comparecer na abertura do evento quatro dias antes.  

 

FIG.08 - Foto superior: delegação portuguesa no I 
Congresso Brasileiro de Folclore (Jorge Dias 
discriminado em vermelho). Foto inferior: João 
Neves da Fontoura no discurso durante a sessão 
preparatória, representando diretamente a pessoa 
de Getúlio Vargas, ausente neste dia. Notícia e 
fotografias retiradas de jornal desconhecido. 
Acervo: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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 Neste mesmo dia de encontro ao Presidente Getúlio Vargas e do almoço 

oferecido a ele no restaurante do Jardim Zoológico da Quinta da Boa Vista, a 

comissão organizadora do I Congresso Brasileiro de Folclore resolveu organizar um 

festival folclórico para a contemplação do público e, principalmente, do próprio 

presidente da república, que tinha anseio de ver a apresentação de gaúchos do Rio 

Grande do Sul, seu estado natal. Dona Heloisa Alberto Torres (1895-1977), então 

diretora do Museu Nacional, endossou o evento com veemência. Fato curioso, tendo 

em vista o purismo que o mote folclórico congregado buscava nos costumes 

populares estudados, foi o que disse Renato Almeida numa entrevista concedida a’O 

FIG.09 - Foto superior: visita dos congressistas ao Presidente Vargas, no Palácio do Catete. Na parte direita da foto vemos o sorridente 

Jorge Dias com Loureiro Fernandes - também sorrindo - à sua esquerda, meio escondido. Vladimir Kozák é o mais alto da foto, logo atrás de 
Dias. Também podemos ver Cecília Meireles bem ao centro da fotografia e diante de Vargas e Renato Almeida. Fonte da 1ª foto: Anais do I 
Congresso Brasileiro de Folclore. Foto inferior: almoço oferecido a Vargas no restaurante do Jardim Zoológico. Na foto vemos Edison 
Carneiro em pé, enquanto na mesa estão Getúlio, Almeida e Cecília Meireles sorrindo no fundo. Fonte da 2ª foto: Acervo CEB. 
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Jornal (RJ) datada de 23/08/1951, quando o presidente da CNFL comenta que “A 

Festa do Galpão [...] não é folclórica, porque não será feita por peões de verdade, 

mas legítima porque são gaúchos que nos trarão os cantos, as danças e os causos 

da campanha70, para que se conheça a riqueza do folclore gauchesco, a 

extraordinária beleza de suas melodias e a variedade de suas danças de origem 

açorita [referência à ilhas dos Açores, território arquipelágico português]”. Em 

palavras análogas, gaúchos “menos puros” que os “verdadeiros gaúchos folclóricos”. 

Outras manifestações populares (“folclóricas”, porém, “menos puras”) se 

apresentaram neste festival, tais como o Bumba-Meu-Boi, batuques, cururus e 

canas-verdes do estado de São Paulo; capoeiras baianas e escolas de samba 

cariocas. A princípio realizado no ginásio do Fluminense Football Club, o evento 

ficou conhecido como Festival Folclórico. Na sequência, algumas fotos deste evento 

que se desenrolou simultaneamente ao I Congresso Brasileiro de Folclore. 

 

 
                                                 
70

 Aqui, Renato Almeida refere-se ao convênio pactuado com as autoridades políticas dos estados 

participantes da Comissão Nacional do Folclore (com exceção do estado do Mato Grosso) que visava 

proteger e incentivar as manifestações ditas folclóricas ao conhecimento público. Severas medidas de 

proteção que, por exemplo, tiveram força nas intervenções protecionistas de Loureiro Fernandes no 

Paraná com relação aos povos indígenas e aos sambaquis. 

FIG.10 - A visita de 
Getúlio Vargas no 
Festival Folclórico foi 
inteiramente intermediada 
pelo folclorista – e 
presidente da CNFL – 
Renato Almeida, sempre 
junto a ele nas fotos. Na 
foto de cima, Almeida 
está concedendo uma 
entrevista; nas debaixo, 
acompanha o presidente 
na apresentação 
folclórica dos gaúchos. 
Fonte: Anais do I 
Congresso Brasileiro de 
Folclore. 
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Mas o almoço oferecido ao presidente no restaurante do Jardim Zoológico da 

Quinta da Boa Vista não representava só uma mera cordialidade para com a 

autoridade máxima do poder executivo brasileiro. Em hipótese, ela apertou os laços 

políticos entre folcloristas com aquele que se comprometia a uma pletora de 

planejamentos políticos que se desenvolviam – ou que viriam a ser desenvolvidos – 

no país.  

Retomemos o acordo firmado com o governo federal durante o congresso, 

isto é, aquele referido como uma campanha de defesa ao folclore. Segundo o jornal 

FIG.11 - Na foto de cima, os convidados ilustres assistindo o Festival Folclórico, entre eles Mário de Andrade (canto esquerdo da 

fileira de baixo) e Cecília Meireles. Nas fotos de baixo, as apresentações de capoeira e dos gaúchos, respectivamente. Fotos 

reproduzidas de: VILHENA, Luís Rodolfo. Projeto e Missão: o movimento folclórico brasileiro (1947-1964). Rio de Janeiro: Funarte: 

Fundação Getúlio Vargas, 1997. pp. 234-235. 
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O Estado de São Paulo de 31/08/1951, cuja manchete tratava da pretensão dos 

folcloristas acerca do órgão de defesa do patrimônio folclórico do país, no dia 

30/08/1951, último dia de atividades do evento, o I Congresso Brasileiro de Folclore 

realizou duas sessões plenárias no Ministério da Educação visando sua criação. Na 

primeira sessão foi votado o projeto que seria enviado para a análise Getúlio Vargas. 

Basicamente, em conformidade com o jornal acima referido, o documento compunha 

“um apelo ao chefe da Nação no sentido de que promova, pelos meios julgados 

mais convenientes aos interesses da administração pública, a criação de um órgão 

de caráter nacional que se destine à defesa do patrimônio folclórico do Brasil e à 

proteção do artesanato popular [...] [,] que obedece, em sua essência, ao desejo 

formulado pelo sr. Getúlio Vargas na sua audiência aos congressistas” 

[provavelmente no dia em que lhe fora oferecido o almoço solene]. O projeto 

deliberado foi aprovado pelo presidente e foi devidamente acordado por todos os 

dirigentes do poder executivo - representantes de cada estado brasileiro que 

compunha a CNFL - que se encontravam no evento. Abaixo, uma foto do momento 

das assinaturas que firmavam o projeto. 

 

 

 

Já na segunda sessão, foi feita uma moção de apoio interinstitucional para a 

criação de mais eventos folclóricos em diversas partes do mundo, prezando a 

divulgação internacional das culturas populares estudadas. Os congressistas 

estrangeiros aproveitaram esta pauta e se manifestaram nessa segunda sessão. 

Falou a esse respeito, por exemplo, Jaime Cortesão (1884-1960), que ainda 

segundo o jornal supracitado, “versou sobre a criação da ‘Festa do Divino Espírito 

FIG.12 - Renato Almeida 
recolhe assinatura dos 
governadores de estado que 
se comprometiam a 
mobilizar a campanha de 
proteção ao Folclore. Na 
foto, Almeida está sentado 
junto ao representante do 
governo do Espírito Santo, 
Jones Santos Neves. Fonte: 
Anais do I Congresso 
Brasileiro de Folclore. 
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Santo’ e o seu desenvolvimento em diversas partes do mundo através de formas 

folclóricas”. Na sequência da mesma sessão, debateu-se acerca da criação de um 

órgão chamado de Plano Nacional de Pesquisa Folclórica, bem como sobre a 

produção de um manual técnico sobre a pesquisa folclórica. Renato Almeida 

reivindicou cátedras acadêmicas para o Folclore em todo o planejamento 

universitário nacional, além de ter feito um apelo para que o ensino de folclore fosse 

incluído no currículo do ensino primário brasileiro, principalmente nas atividades 

recreativas das crianças. Outra importante assembleia folclórica realizada no 

entremeio das atividades do Congresso está o Conselho Nacional de Folclore, 

composta por folcloristas de todas as regiões. Loureiro sempre estava entre os 

presentes. A seguir, algumas fotos do conselho: 

 

 

 

 

 

 

FIG. 13 - Em sentido horário para todas: na foto de cima, Loureiro sorri durante uma entrevista junto aos membros do Conselho, Édison 

Carneiro e Renato Almeida. No segundo quadrante de cima está Almeida, Guilherme dos Santos Neves (ES) e José Loureiro. Na terceira é 

possível reconhecer Théo Brandão (AL), Almeida, Luís da Câmara Cascudo (RN) e Édison Carneiro. Por fim, na última é possível identificar 

Renato Almeida, Guilherme dos Santos Neves, Loureiro Fernandes, Théo Brandão e Oswaldo Cabral (SC). Todas as fotos são do acervo 

do CEB, com exceção da última, do quarto quadrante, reproduzida (legenda inclusive) de: VILHENA, Luís Rodolfo. Projeto e Missão: o 

movimento folclórico brasileiro (1947-1964). Rio de Janeiro: Funarte: Fundação Getúlio Vargas, 1997. p. 241. 
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Enfim, no final da segunda sessão plenária, conforme os anais do I 

Congresso, António Jorge Dias externou a proposta de institucionalização de um 

congresso luso-brasileiro de etnografia e folclore realizado quinquenalmente, para 

assim estarem devidamente atualizadas e estreitadas as trocas de conhecimento 

científicas entre Brasil e Portugal71.  

Tão logo no prosseguimento do evento, nos dias seguintes da plenária foi 

inaugurado um mostruário folclórico intitulado Exposição de Arte Popular, montado 

no Museu Nacional. A Comissão de Exposição do I Congresso, composta por 

Manuel Diégues, Edison Carneiro e Renato Almeida, deu as honras da abertura em 

um discurso. O discurso de inauguração da exposição também contou com a 

presença da então diretora do Museu Nacional, Dona Heloisa Alberto Torres. 

Abaixo, um flagrante desta solenidade. 

 

 

 

 Às vésperas da sessão de encerramento, quando todos os grupos de trabalho 

já tinham sido encerrados, numa das oratórias de fechamento dos expedientes 

                                                 
71

 Após o expediente deste dia do I Congresso, Jorge Dias foi entrevistado pelo jornal O Mundo (RJ), 

publicado em 29/08/1951, ao qual disse: “Para mim, este Congresso está obtendo um verdadeiro 

sucesso, não só devido à sanção dada pelas autoridades como pelo valor das contribuições 

enviadas. Terá sem dúvida, como resultado a depuração de todo o tradicionalismo anti-científico na 

pesquisa folclórica. Como português, julgo que este exemplo do Brasil nos será muito útil, pois nos 

sentiremos obrigados a sistematizar nossas funções por intermédio do trabalho de equipe e a 

confrontar os resultados da investigação dos brasileiros que serão fundamentais para nós. O Brasil e 

Portugal – trecho ilegível: - [,em vista de nossas identidades éticas e linguísticas, necessitam 

comparar os dados obtidos]”. 

FIG.14 - Da esquerda para 
a direita, respectivamente: 
Heloisa Alberto Torres, 
Renato Almeida, Edison 
Carneiro e Manuel Diégues. 
Fonte: Anais do I 
Congresso Brasileiro de 
Folclore. 
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diários do evento, Renato Almeida chegou a comentar sobre a necessidade de 

elaboração de um manual de pesquisa folclórica que servisse de guia aos oficiantes 

do folclore72.  

Finalmente, em tempo quase findo do evento, foi realizada uma sessão de 

encerramento do I Congresso Brasileiro de Folclore. Na bancada dos oradores desta 

última sessão, reiterou-se basicamente o mesmo do que fora falado durante as 

plenárias e debates abordados antes. Uma coluna d’O Estado de São Paulo de 

02/09/1951 resumiu o teor dos discursos deste último encontro, que será transcrito 

de maneira concisa a seguir: “O I Congresso Brasileiro de Folclore encerrou [...] seus 

trabalhos com uma sessão solene no auditório do Ministério da Educação, tendo 

falado, no ato, os srs. Simões Filho, Luís da Câmara Cascudo, Renato Almeida e a 

sra. Cecília Meireles, que expressou o reconhecimento da Comissão Nacional de 

Folclore pela presença dos congressistas no conclave, bem como o interesse por 

todos demonstrado pelos trabalhos [...]. O sr. Luís da Câmara Cascudo emitiu sua 

certeza sobre a influência que terá o Congresso no desenvolvimento dos estudos 

folclóricos nacionais. O sr. Renato Almeida, presidente do Congresso, relatou as 

diversas realizações do conclave: os temas que abordou, os conceitos que definiu e 

as reivindicações que propôs. Agradeceu a solicitude e o desvelo do presidente 

[Vargas] pelo folclore nacional, o apoio e auxílio dados no conclave pelos ministros 

da Educação e Relações Exteriores, assim como a acolhida [...]. Seguiram-se a 

leitura e a aprovação das seguintes indicações: recomenda a criação da cadeira de 

Folclore nas Universidades e Faculdades Nacionais; sugere que a criação do órgão 

oficial para preservação do patrimônio folclórico, aprovado em sessão anterior, não 

tenha contextura de uma repartição ou serviço subordinado a qualquer Ministério, e 

sim, que seja uma autarquia como é o Instituto Nacional de Pesquisas e o IBECC; 

[...] pela [...] inclusão das canções folclóricas infantis no programa das escolas pré-

primárias e primárias em todo o território nacional; dirige um voto de louvor e 

aplauso ao Conservatório Dramático e Musical de São Paulo e à Câmara Estadual 

                                                 
72

 De acordo com O Estado de São Paulo de 29/09/1951, numa destas reuniões Almeida “encarregou 

o Sr. Luís da Câmara Cascudo de apresentar o esquema de uma proposta que deverá constituir um 

manual de orientação folclórica”. Todavia, o manual definitivo para tal empreendimento científico veio 

a ser finalizado somente em 1965 com a obra Manual de Coleta Folclórica, do próprio Renato 

Almeida, visto que não houve uma obra ou livro de uma densidade que se estendesse tanto nos 

critérios epistemológicos e metodológicos da disciplina até este ano. 
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do mesmo estado pelo muito que têm feito pela Comissão Paulista de Folclore e 

pelo Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade; e propôs a criação de uma 

cadeira de Folclore nos conservatórios de música [...]. [Além disso], sugere ao 

governo considerar os fatos folclóricos como fazendo parte do patrimônio nacional”.  

 Haja vista as congregações regionais que já aconteciam no Brasil desde a 

década de 1930, pode-se dizer que, diferentemente, o I Congresso Brasileiro de 

Folclore foi a primeira medida de (inter)nacionalização da intelligentsia folclórica que 

envolvesse os pesquisadores brasileiros num circuito de debates entre si e com 

pesquisadores estrangeiros, sendo também o primeiro evento folclórico de alcance 

abrangente de todo o território brasileiro. Como vimos com a descoberta da 

passagem de Jorge Dias no Brasil, houve a participação e contribuição de uma 

comitiva portuguesa para os grupos de trabalhos desenvolvidos no evento, além das 

várias nações sul-americanas que também marcaram presença. O I Congresso 

Brasileiro de Folclore foi, assim, um primeiro passo institucional largo para que o 

mote folclórico se visse cada vez mais circunscrito enquanto uma ciência distinta 

que se punha à frente das academias de ciências sociais já consagradas (sendo que 

uma minoria destas duas áreas disciplinares não estava disposta à interlocução e a 

convergências científicas). A seguir, duas fotos da última solenidade do evento. 
 

 

FIG.15 - Bancada e plateia da sessão de encerramento do Congresso. Na mesa de oradores estão, da esquerda para 
a direita, Luís da Câmara Cascudo, Cecília Meireles, o Ministro da Educação e Saúde Simões Filho, Renato Almeida e 
o representante do Ministério das Relações Exteriores, Conselheiro Arruda Botelho. Na foto da plateia estão marcados 
em vermelho António Jorge Dias e José Loureiro Fernandes. Fonte: Anais do I Congresso Brasileiro de Folclore. 
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Após o término do evento, várias reuniões continuaram a ocorrer no conselho 

e na CNFL para finalmente deliberarem que a segunda edição do Congresso 

Brasileiro de Folclore (evento bienal) fosse realizada na capital paranaense, Curitiba, 

no período de 22 a 30 de agosto de 1953. Um dos motivos dessa decisão, vale a 

pena especular, decorreu da proximidade que tinha José Loureiro Fernandes com 

Renato Almeida, visto que até lhe era preferencialmente confiada por Almeida a 

presidência da comissão paranaense de folclore e o secretariado geral do evento 

devido a sua afinidade com ele. Além disso, o estado do Paraná comemorava o 

centenário de sua emancipação política da Província de São Paulo (ocorrida em 

1853), sendo 1953 um ano de muitas comemorações por todo o estado e, portanto, 

um bom momento para sediar e expor a todo Brasil - e quiçá a outros países - um 

pouco do seu folclore. Veremos na seção subsequente como desenrolou o II 

Congresso Brasileiro de Folclore, que também contou com a presença de António 

Jorge Dias, à essa época um interlocutor já frequente de Loureiro Fernandes.  

Uma nota digna de ser expressa antes do início desta sessão: como nos 

faltou aporte de documentos oficiais desta segunda edição do II Congresso 

Brasileiro de Folclore, tendo em mente que não foram publicados anais deste evento 

por conta de escassez de recursos financeiros da CNFL para tal, a demonstração do 

próximo Congresso será baseada totalmente em periódicos do ano de 1953, bem 

como de poucas publicações que falem a seu respeito. O mesmo vale para a fonte 

das fotografias encontradas, que se pautou majoritariamente em periódicos. 

 

 

3.4) II CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, 1953 – CURITIBA 

 

 Exatamente como a primeira edição do evento, no primeiro dia do II 

Congresso Brasileiro de Folclore, 22 de Agosto, houve uma sessão preparatória, 

desta vez presidida pelo então governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha, que 

inauguraria o encontro. Novamente, o presidente de honra do evento foi Getúlio 

Vargas, que não pôde presenciar o II Congresso.  

Nesta ocasião de solenidade, alguns oradores externaram suas expectativas 

em relação àquele conclave. Estavam na bancada do Salão Nobre do Colégio 

Estadual do Paraná o presidente do IBECC, Lourenço Filho (1897-1970); o ministro 
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das Relações Exteriores, Vicente Rao (1892-1978); e o ministro da Educação e da 

Saúde, Antônio Balbino (1912-1992); e, finalmente, José Loureiro Fernandes, 

presidente da comissão paranaense de folclore. O jornal O Estado de São Paulo 

(23/08/1953) transcreveu alguns momentos do discurso de Lourenço Filho que, 

reincidentemente, expôs os mesmos votos e premissas pacifistas que as instituições 

como a ONU e a UNESCO já endossavam no primeiro congresso; afinal, estas 

entidades estavam de novo “patrocinando” – ou ao menos promovendo a nível 

internacional - o evento. Lourenço disse: “[...] A importância do Folclore é dia a dia 

salientada pelos estudos de antropologia social como elemento de feliz 

entendimento entre os homens, e, em consequência, de paz e harmonia universal. A 

UNESCO o considera entre os assuntos de maior significação em sua obra de 

alcance universal. Na mesma corrente de ideias, o IBECC afirma que seu estudo 

deve ser, há um tempo, a fonte primeira e o coroamento de todos os esforços no 

sentido de desenvolvimento da ‘educação de base’”.  

Logo após a fala de Lourenço filho, Loureiro Fernandes também fez um 

pronunciamento, relatado na mesma notícia referenciada acima, porém, resumida 

pelo redator (desconhecido) do jornal. A citação ipsis litteris do periódico sumaria a 

fala de Fernandes: “[...] Saudando os congressistas falou o professor Loureiro 

Fernandes, secretário-geral da Comissão Paranaense de Folclore, acentuando o 

entusiasmo e satisfação com que os folcloristas de seu Estado e do Brasil recebiam 

a realização de mais esse congresso, como mais um passo na crescente 

valorização dos elementos originais da cultura brasileira. O número volumoso de 

contribuições, as representações brilhantes que ali vieram ter, bem demonstravam o 

nível já atingido nas pesquisas de ensaios folclóricos em nosso País, subsídio 

altamente significativo para a estruturação da nacionalidade e arsenal muito rico de 

fonte de civilização”. O texto deste discurso de Loureiro, datilografado e corrigido a 

próprio punho para que ele pudesse lê-lo ao público na cerimônia de abertura73, será 

posteriormente trabalhado em razão de um fato inusitado que pontua bem os 

desencontros da antropologia com o folclore. Prossegue, por ora, a abordagem 

generalizada do decorrer do evento. Por fim, O Estado do Paraná de 25/08/1953 

afirma que a sessão de abertura terminou com todos os folcloristas entoando a 

música Peixe Vivo, canto que se tornou uma espécie de hino dos congressos 

                                                 
73

 Documento encontrado no acervo do Círculo de Estudos Bandeirantes. 
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brasileiros de folclore. Segue uma manchete d’O Estado do Paraná e uma foto da 

cobertura da sessão preparatória, da mesma data referida anteriormente, onde se 

menciona o canto: 

 

 

 

A imprensa carioca do Jornal do Comércio (18/08/1953), incrivelmente mais 

adiantada e mais informada que a mídia paranaense que cobria o evento sediado na 

sua própria cidade, também deu detalhes dos ocorridos no II Congresso Brasileiro 

de Folclore. Foram listados neste periódico alguns dos delegados de algumas 

FIG.16 - Na legenda 
reproduzida do periódico 
está escrito: “O clichê fixa 
dois flagrantes da sessão 
de instalação do II 
Congresso Brasileiro de 
Folclore, que contou com a 
presença do governador 
Munhoz da Rocha e altas 
autoridades, além de 

congressistas [de todo o 
Brasil]”. Acervo da Divisão 
de Periódicos e 
hemeroteca da Biblioteca 
Pública do Paraná. 
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instituições representadas e presentes no evento (sessão solene de abertura, 

inclusive): Dona Heloisa Alberto Torres, em nome da Universidade do Brasil, do 

Conselho Nacional de Pesquisas e do Museu Nacional; Gustavo Barroso (1888-

1957), pela Academia Brasileira de Letras, pelo Instituto Histórico e Geográfico e 

Museu Histórico; Aires Machado Filho (1909-1985), representante da Universidade 

de Minas Gerais; Dona Henriqueta Rosa Fernandes Braga (1909-1983), da Escola 

Nacional de Música; Srs. David Carneiro (1904-1990) e Silvio Julio, representantes 

da Academia Carioca de Letras; René Ribeiro, do Instituto Joaquim Nabuco; Renato 

Almeida, presidente da CNF; entre muitos outros representantes menos notórios que 

não cabem de serem aqui mencionados sem sequer uma explicação a seus 

respeitos.  

Na continuação, o mesmo jornal detalha ainda mais o II Congresso, desta vez 

indicando as temáticas dos grupos de trabalho e alguns dos principais títulos dentre 

eles. Abaixo, o fac-símile deste trecho do Jornal do Comércio, com o formato editado 

em duas colunas para facilitar a leitura e a sua anexação. 

 

 

 

António Jorge Dias foi novamente designado para ser a autoridade 

antropológica/ folclórica a representar Portugal no Brasil. A esta altura, Dias já tinha 

uma ótima relação tanto com Renato Almeida, presidente do CNFL que detinha o 

poder de nomear os delegados de cada comitiva; quanto com Loureiro Fernandes, 

FIG.17 - Fac-símile da ementa do II Congresso Brasileiro de folclore. Fonte: Hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. 
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presidente da comissão paranaense que, por conta deste evento ocorrido em seu 

estado, agora detinha autoridade maior que os presidentes de comissões de outros 

estados. Ou seja, era esperado que Dias fosse novamente incumbido de representar 

seu país de origem no evento folclórico brasileiro. No jornal A Gazeta do Povo 

(22/08/1953), revela-se a previsão do dia de chegada de Jorge Dias no Brasil: o 

portuense chegaria somente no segundo dia do evento, um dia após a abertura do II 

Congresso. Adiante nesta seção será explicado o contexto de sua vinda ao Brasil na 

segunda edição do Congresso Brasileiro de Folclore. 

Loureiro e Dias, nada obstante, não só tinham uma boa relação no campo dos 

afetos: já tinham também no campo das ideias. Falemos um pouco sobre a confusão 

entre Rossini Tavares de Lima, folclorista paulista, e Loureiro Fernandes, ocorrida 

durante o I Congresso Brasileiro de Folclore (fato que há pouco neste trabalho 

chamei de “desencontro entre antropologia e folclore”) - situação que veio à tona 

somente dezessete anos depois (1968) e à qual Loureiro evocou o auxílio intelectual 

de Dias para sua retratação. Abreviadamente, a situação foi a seguinte. Rossini 

Tavares de Lima, folclorista ortodoxo que reivindicava um escopo distinto e defendia 

um caráter sui generis à pesquisa folclórica, acabou fazendo duras críticas ao 

trabalho de Loureiro Fernandes em um de seus livros, Abecê do Folclore, de 1968. 

Ele disse: 

 

Ainda nesta reunião [no I Congresso Brasileiro de Folclore, 1951], tão 
produtiva, é necessário que se recorde a proposição formulada pelo grupo 
que verificou as memórias e teses sobre “trançados”, primeira intromissão 
direta de etnógrafos etnólogos ou antropologistas brasileiros nos trabalhos 
de folcloristas, a demonstrar seu maior interesse pelo objeto do Folclore. 
(...) Elogiando a comunicação de Loureiro Fernandes, [intitulada de] “Nota 
Prévia sobre os Trançados de Cipó, na região de Caiobá e Matinhos”, 
justamente considerada modelo para outras realizações no gênero, a 
proposição deu ao folclorista uma posição de inferioridade em relação ao 
etnólogo, transformando-o em um simples recolhedor de material 
(TAVARES DE LIMA apud LOUREIRO FERNANDES, 1973: 10-11). 

 
A dura crítica ao trabalho sobre os “trançados” de Loureiro, que a Rossini 

pareceu subordinar o folclore à etnologia, foi replicado à altura pelo seu autor: 

 

Face a tão fortes divergências, ainda existentes, e de caráter puramente 
preconceituoso, procurando estabelecer limites, não existentes, ainda hoje 
nas Ciências Humanas, preferível para nós foi que o título da nova divisão 
fosse amplo e pudesse no seu âmbito acolher qualquer especialista bem 
intencionado nos estudos da Cultura Popular, tradicional do Brasil. Assim, 
com a nova Divisão, aspirávamos acolher todos os estudiosos dos temas 
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sobre esta cultura, quer digam respeito à Literatura Tradicional, à Música e 
à Poesia ou quer a qualquer aspecto objetivo da Cultural material. 

 
 Loureiro Fernandes, na mesma resposta à Rossini Tavares, dá continuidade 

ao seu revide evocando uma citação de seu companheiro - e compatriota, por que 

não - Jorge Dias, escrita em 1953 no seu texto Características do fato folclórico74, 

deixando evidente como ambos estavam em uma afinidade de definições teórico-

metodológicas a respeito de folclore e antropologia. A curiosidade é que esse texto 

de Jorge Dias foi redigido e apresentado justamente por conta do II Congresso 

Brasileiro de Folclore, quando o português já sabia do entrave entre Loureiro e 

Rossini, bem como da antropologia com o folclore. Segue a citação de Dias que 

Loureiro fez uso: 

 
Como afirmou o prof. Jorge Dias: “diante do progresso da cultura, estas 
divisões ainda podem e ainda devem ser aceitas exclusivamente por 
ordenações de materiais, dada à vastidão dos assuntos a tratar, mas não 
devemos esquecer nunca que tanto folcloristas como ergologistas são 
etnógrafos e estes por sua vez, etnólogos (antropologistas culturais), pois, 
qualquer desses ramos do saber visa a ciência do homem como ser 
cultural. As divisões são artifícios de que nós podemos – mas sem nunca 
esquecermos a unidade da ciência do Homem”. 

 
Em uma publicação de 1963 intitulada de A etnografia como ciência, Dias dava 

seu parecer sobre o que entendia do termo “folclore”, que contradizia sua concepção 

de outrora (a de 1953), há pouco citada, e que continuava a nada resolver a dialética 

teórica-empírica entre as duas ciências em questão; apesar disso, esta sua definição 

confusa de folclore pode grifar alguns dos constrangimentos que os termos até 

então comuns a antropólogos e folcloristas (compartilhados por muitos sem maiores 

problemas), começaram a causar a partir de seus usos. Dias parece ter sido um dos 

intelectuais do folclore que tentava botá-lo em pé de igualdade com a antropologia e 

a etnografia, como se tentasse pacificar uma guerra conceitual que os ortodoxos 

antropólogos (ou cientistas sociais) e folcloristas tanto punham em conflito. Segue 

uma citação de Dias e, em seguida, exemplos desses constrangimentos que 

                                                 
74

 Publicação do texto desconhecida. O texto foi encontrado e acessado, entretanto, na pasta de 

trabalhos submetidos ao II Congresso Brasileiro de Folclore, ao qual Jorge Dias o fez em 

compensação à ausência de sua apresentação na primeira edição do Congresso. Fonte: Acervo do 

MAE/UFPR (com duplicatas no MPR). A título de curiosidade, uma cópia do documento será anexada 

na seção de anexos do trabalho, última seção da monografia. 
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Loureiro começou a perceber ao coabitar a fronteira porosa e perigosa da 

antropologia e do folclore: 

 

A expressão folclore manteve-se para designar simplesmente um ramo da 
etnografia, que se dedica, em especial, às chamadas tradições orais e, por 
extensão, à música e à dança, embora estas sejam mais apropriadamente 
designadas de etnomusicologia. A etnografia pode dividir-se hoje em outros 
capítulos, como ergologia, tecnologia, etnossociologia, etnopsicologia e arte 
popular. Mas a expressão geral que abrange a totalidade é etnografia! 

 

Nas folhas em que Fernandes escrevera o discurso que iria externar à plateia 

do II Congresso, na revisão final antes de lê-lo ao público, Loureiro riscara alguns 

termos e substituiu-os por outros. Foi o exemplo de psicologia, que deu espaço à 

palavra cultura. Sendo psicologia um termo muito arraigado à noção do folclore 

germânico de volkskunde, José Loureiro preferiu usar cultura, termo àquele ano já 

disseminado nas bocas dos “antropologistas culturais” que provinham da influência 

boasiana. Abaixo, fac-símile de alguns trechos do seu discurso que parecia buscar 

amenizar a tensão estabelecida entre antropólogos e folcloristas desde o I 

Congresso, quando aparentemente exaltaram-se os ânimos de Rossini Tavares. 
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Assim, vê-se que os argumentos “neutros” e apaziguadores entre folclore e 

antropologia sustentados por Loureiro e Jorge Dias, durante a instabilidade 

disciplinar de ambas, pareceram bastante sintonizados no momento em que esta 

confusão citada foi instaurada. Cabe também supormos que a semelhança e a 

aproximação afetiva e ideal de Jorge Dias e Loureiro Fernandes, por conseguinte, 

fez-se bastante efetiva por uma não animosidade que os dois mantinham entre as 

ciências que circulavam, muito também por conta da ingenuidade e da falta de 

sofisticação para delimitarem as ciências que discutiam e por mal situarem suas 

posições dentro de suas agendas. Outra hipótese que levantamos, para darmos um 

exemplo análogo ao constrangimento do termo “psicologia” acima mostrado, é que, 

na eminência desse atrito interdisciplinar, o Museu de Arqueologia e Artes Populares 

da Universidade Federal do Paraná pôde ter sido nomeado dessa forma para que se  

utilizasse um termo que não pendesse nem tanto ao folclore e nem muito à 

etnologia, isto é, provavelmente fora denominado enquanto tal por conta do 

constrangimento de Loureiro Fernandes em relação ao embate disciplinar entre a  

academia das ciências sociais e campo folclórico. O termo “Artes Populares”, como 

se tornou o MAAP antes de ser MAE, pareceu ser, assim, menos comprometedor 

para Loureiro ao atravessar esta “corda bamba” entre antropólogos e folcloristas. 

Voltemos a dar continuidade ao esclarecimento da programação do II 

Congresso. Daqui em diante focaremos na execução do evento. 

Ainda conforme este jornal, no dia seguinte ao da abertura do evento 

(23/08/1953, domingo) foi programada uma excursão (via trem) à cidade portuária 

de Paranaguá (Jorge Dias provavelmente não desceu ao litoral com os 

congressistas). Além de, claro, oferecer a todos os congressistas de fora do estado 

uma visita à cidade histórica de Paranaguá, tais como a Igreja de São Benedito, a 

Fonte Velha, a Igreja do Rocio e o Porto D. Pedro II, fica evidente no noticiário os 

FIG. 18 - Fac-símile do texto lido por Loureiro na ocasião da abertura do II Congresso 

Brasileiro de Folclore. Fonte: Acervo do CEB. 
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três objetivos principais programados no litoral: comer o barreado (iguaria típica 

caiçara, uma comida dita por muitos como “folclórica”) no tradicional Clube Olímpico 

de Paranaguá – num almoço que seria presenciado pelo então prefeito parnanguara,  

Roque Vernalha; inaugurar uma placa em homenagem75 ao músico clássico Brasílio 

Itiberê da Cunha (1846-1913), irmão do Monsenhor Celso Itiberê (1849-1931) e João 

Itiberê da Cunha (1870-1953), placa que hoje fica no Largo Monsenhor Celso, no 

centro histórico de Paranaguá76;  e, finalmente, a visita ao antigo Colégio dos 

Jesuítas, já anunciado no jornal como futura sede do “Museu Histórico e Etnográfico 

de Paranaguá", nome que não veio a calhar e tampouco a se oficializar. 

 Ainda em Paranaguá foi realizada aos congressistas um festival folclórico no 

Clube Tirolesa Leão, contendo demonstrações da Dança dos Balainhos, do Pau de 

Fita, Dança dos Bastões e do Boi de Mamão dos lavradores da Colônia Maria Luiza, 

esta última apresentação que Loureiro Fernandes levou como segunda opção caso 

não conseguisse a apresentação das Cavalhadas de Guarapuava77 no Festival 

Folclórico a ocorrer no II Congresso Brasileiro de Folclore, em Curitiba. Por último, 

os congressistas assistiram a exibição do Fandango na Praia de Leste, dança 

caiçara do Paraná. 

 No desfecho da II Congresso, quando ocorreria a mencionada apresentação 

do festival folclórico ao público curitibano (no último dia do evento, 30/08/1953), nem 

                                                 
75

 Numa carta destinada a Renato Almeida, Loureiro diz que convidou Brasílio Itiberê da Cunha 

Ferreira Luz (1896-1967), popularmente conhecido como Brasílio II, para discursar na placa em 

homenagem ao seu tio homônimo. Brasílio, contudo, não pôde aparecer no II Congresso por causa 

de contratempos. Loureiro Fernandes então deliberou “que falasse o Dr. Renato de Almeida, autor da 

‘História da Música Brasileira’, como a pessoa mais credenciada para falar na homenagem ao ilustre 

musicista”. Brasílio Itiberê da Cunha Luz foi homenageado por ser um dos primeiros eruditos (senão o 

primeiro) a misturar elementos populares (ditos “folclóricos”) na música clássica que compunha. Sua 

composição mais famosa é a rapsódia A Sertaneja, de 1869. 

76
 Agradeço a ajuda do Professor Ricardo Costa de Oliveira do Departamento de Ciências Sociais da 

UFPR por ter ajudado a esclarecer a complicada genealogia de Brasílio Itiberê da Cunha. O Prof. 

Ricardo também auxiliou dizendo onde atualmente fica a placa em Paranaguá. 

77
 As Cavalhadas de Guarapuava que, por sinal, foram o objeto de estudo que provavelmente fez 

Loureiro Fernandes entrar em contato com Jorge Dias durante um congresso luso-brasileiro de 
folclore em Portugal, quando o luso-paranaense apresentou um paper sobre esta manifestação 
“folclórica” que acompanhou durante suas expedições pelo Paraná. O Contato provavelmente ocorreu 
em 1948, como já até mencionamos durante o trabalho. Jorge Dias, que viajou à Guarapuava depois 
do II Congresso Brasileiro de Folclore, optou por estudar a colônia alemã que à época habitava a 
cidade. Para mais informações, ver DIAS, Jorge. Um caso de colonização modelo. In: Revista 
Urbanização, vol I, nº 2, Lisboa, 1966. 
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as cavalhadas guarapuavanas e nem o boi de mamão parnanguara se 

apresentaram, mas sim a Congada da Lapa. A seguir, fotos da apresentação do 

grupo lapeano no estádio de futebol Durival Britto e Silva, conhecido hoje como Vila 

Capanema, atual propriedade do time curitibano Paraná Clube. 

 

 

 

 

 

 

FIG.19 - No flagra, Loureiro Fernandes cochicha com Renato Almeida. Atrás, participantes da Congada da Lapa 

aguardam o início da apresentação. Foto reproduzida de VILHENA, Luís Rodolfo. Projeto e Missão: o movimento 

folclórico brasileiro (1947-1964). Rio de Janeiro: Funarte: Fundação Getúlio Vargas, 1997, p.237. 

 

FIG. 20 - Pose para foto dos membros da Congada da Lapa, em 30/08/1953, no estádio da Vila 
Capanema, Curitiba. Autoria da foto: Oldemar Blasi. Foto reproduzida de RODERJAN, Roselys Vellozo. 
Comissão Paranaense de Folclore, 50 anos (1948-1998). Curitiba: Gráfica Comunicare, 1998, p.23.  
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 Outro fato inédito na história do Paraná aconteceu nos meados do II 

Congresso (provavelmente dia 25 de Agosto), quando Loureiro Fernandes inaugurou 

o que seria a primeira instituição museológica, conforme o que se sabe da literatura 

historiográfica paranaense, dedicada inteiramente ao folclore: o Museu de Folclore 

do Paraná, fundada dentro da Escola de Belas Artes e Música de Curitiba78. Loureiro 

Fernandes foi quem fez um discurso e quem desatou a fita simbólica inaugurativa do 

museu. Como primeira atração do novo museu foi instalada uma exposição de 

fotografias folclóricas. Segundo O Estado do Paraná (data desconhecida), tal mostra 

foi seguida da conferência com aporte de material sonoro intitulada A canção e sua 

características em algumas regiões do Brasil, de Dulce Lamas, no Colégio Estadual 

do Paraná. A seguir, um registro da abertura do Museu de Folclore do Paraná.  

 

 

 

                                                 
78

 Infelizmente o Museu de Folclore do Paraná deixou de existir há muito tempo. É bem provável que 
não tenha durado muito tempo dentro dos recintos da Escola de Belas Artes, tendo em vista que esta 
instituição passou por uma longa carência de recursos públicos para sua manutenção (enfrenta uma 
crise hoje). Outra nota lamentável é o fato de não termos conseguido buscar durante a pesquisa 
possíveis registros sobre essa instituição museológica efêmera, e que provavelmente existe nos 
acervos documentais atuais da instituição. Enfim, projetamos essa busca para futuras pesquisas. 

FIG.21 - Inauguração do Museu de Folclore do Paraná. Na foto é possível reconhecer, da esquerda pra direita: 
Renato Almeida, Loureiro (à esquerda do sujeito com um documento em mãos) e Fernando Corrêa de Azevedo. 
Foto reproduzida de RODERJAN, Roselys Vellozo. Comissão Paranaense de Folclore, 50 anos (1948-1998). 
Curitiba: Gráfica Comunicare, 1998, p.21. 
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Note-se que ao se falar de apresentações de comunicações com suportes a 

mídias audiovisuais neste congresso, é cabível afirmar que esta segunda edição deu 

um passo muito grande em relação à primeira. O principal motivo para esse salto de 

experimentar novos formatos foi Loureiro Fernandes, que era um entusiasta do uso 

de adventos tecnológicos nas pesquisas folclóricas e antropológicas79. Ele e seu 

companheiro de algumas expedições, Vladimir Kozák, já haviam filmado regiões do 

Paraná nunca antes registradas. Fernandes e Kozák traziam os equipamentos todos 

de fora do Brasil e experimentavam-nos já em 1939, como o fizeram num dos seus 

primeiros filmes, o do Morro da Pedra Branca, Campina Grande do Sul (PR). Assim, 

o II Congresso Brasileiro de Folclore não foi exceção à regra no que tocava a 

preocupação de Loureiro Fernandes em experimentar novas tecnologias nas 

pesquisas. Um dos noticiários d’O Estado do Paraná (data desconhecida) intitulado 

“Projeção de Filmes” no II Congresso, diz que “a exibição de filmes folclóricos [...] 

                                                 
79

 Ainda com essa preocupação, Loureiro Fernandes posteriormente (década de 1960) também viria a 
construir uma sala multimídia especializada em etnomusicologia no Departamento de Antropologia, 
com a acústica toda planejada para perfeitamente ressonar a sonoridade das gravações das fitas e 
filmes de áudio e video. 

FIG.22 - Inauguração do Museu de Folclore do Paraná. Na foto é possível reconhecer, da esquerda pra direita: 
Loureiro Fernandes, Renato Almeida e, possivelmente, Luís da Câmara Cascudo. No vitral está exposta uma 
roupagem – máscara - de Boi de Mamão (de local desconhecido). Foto reproduzida de O Estado do Paraná, data 
desconhecida. Fonte: Divisão de Periódicos da Biblioteca Pública do Paraná. 
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atraiu grande assistência ao teatro do Colégio Estadual do Paraná. Foram projetos 

documentários coloridos do Instituto de Pesquisas da Faculdade de Filosofia da 

Universidade do Paraná, primorosamente confeccionados [...] [, além de projeções] 

em preto e branco”. A temática dos filmes, obviamente, variou bastante e proveio de 

documentaristas – congressistas - de diferentes estados. 

No decurso do II Congresso Loureiro Fernandes conquistara tanto prestígio e 

simpatia, como de fato era conhecido pelo seu humor e autoestima exaltados, que 

lhe fora oferecido – e à sua esposa - um almoço pelos congressistas, como na 

edição anterior fizeram ao presidente Getúlio Vargas. O almoço data, 

provavelmente, do dia 29/08/1953. A seguir, um dos poucos registros dessa 

comemoração retirado do jornal O Estado do Paraná, que cobriu a solenidade na 

Sociedade da Água Verde. 

 

 

 

 

O II Congresso também teve em sua programação a execução de um 

concerto coral de música folclórica da Associação Orfeônica e também um baile 

comemorativo de encerramento, ambos realizados no Clube Concórdia em 29 de 

Agosto, no dia anterior ao do Festival Folclórico ocorrido na Vila Capanema. Nesta 

FIG.23 - Na legenda reproduzida do jornal noticia-se: “Flagrante do ágape de homenagem dos 
Congressistas ao Dr. Loureiro Fernandes”. Na foto é possível identificar Loureiro discursando em pé. 
Fonte: O Estado do Paraná, provavelmente de 30/08/1953 - Acervo da Divisão de Periódicos da 
Biblioteca Pública do Paraná. 
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solenidade falou um representante do núcleo acadêmico, licenciado recém formado 

em Filosofia pela universidade paranaense, José Curi, saudando o coquetel do baile, 

agradecendo a participação de todos e, na deixa, reivindicando uma cátedra de 

folclore dentro da instituição em que estudava. Em causa desta reivindicação 

também falaram Cecília Maria Westphalen e Loureiro Fernandes, ambos docentes 

desta instituição. No discurso de Loureiro, segundo O Estado do Paraná 

(provavelmente 30/08/1953), ele fez menção ao convite enviado ao governador 

Bento Munhoz da Rocha – ausente na ocasião - e disse que “o traço de amizade 

que os unia era o amor à tradição, sentimento [...] que vinha do tempo que ambos 

cursaram a Universidade e que gerou grandes movimentos culturais, inclusive o 

Círculo de Estudos Bandeirantes”. Loureiro Fernandes também lembrou aos 

congressistas que foi de Bento Munhoz da Rocha de quem partiu a ideia de realizar 

o II Congresso Brasileiro de Folclore em Curitiba (como dissemos atrás, muito para 

coincidir com o centenário comemorativo do estado). No fim da oratória cerimonial, 

José Loureiro agradeceu a participação dos congressistas e disse, ipsis litteris, ainda 

de acordo com o jornal acima referido: “O Congresso foi uma obra coletiva e, se ele 

teve sucesso, foi devido aos esforços de todos os componentes”. 

Dada esta explícita parceria longa de Loureiro Fernandes com Bento Munhoz 

da Rocha Neto, vê-se que o argumento levantado no começo deste trabalho se 

provou coerente quanto à importância da inserção de Loureiro Fernandes no CEB e 

como isto fora essencial para que ele posteriormente aproveitasse do prestígio que 

alguns intelectuais integrantes daquele circuito tinham nos meios políticos. De 

alguma forma, os contatos de Loureiro Fernandes de outrora se enredam a esse 

período de seu envolvimento com a intelligentsia folclórica. A vinda de Jorge Dias à 

Curitiba foi, ademais, possibilitada pela ação de Munhoz da Rocha. José Loureiro 

fez um apelo epistolar para que fosse viável o custeio de Dias. Contudo, havia 

algumas condições para que o financiamento do portuense se desse. Antes da 

correspondência com Munhoz da Rocha, Loureiro trocou cartas com Renato 

Almeida nas vésperas do II Congresso e admitiu indiretamente algumas das 

condições impostas pelo governador, mencionando o impasse a despeito de Dias: 
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O “curso” mencionado seria a única condição que Dias não cumpriria ainda em 

1953, postergando pra 1954, ano que viria por conta do XXXI Congresso 

Internacional de Americanistas realizado em São Paulo. A seção seguinte do 

trabalho se deterá a minuciar esse evento e alguns outros eventos folclóricos 

menores que ladearam a agenda de Loureiro e Dias naquele ano. 

Retornado a situação da vinda de Dias em 1953, uma das cartas, por exemplo, 

confirma a preocupação de Fernandes com a entidade governamental do Paraná 

para a recepção de Jorge Dias no Brasil. O trabalho empreendido por Jorge Dias 

nos campos gerais guarapuavanos do Paraná (provavelmente acompanhado de 

Loureiro), já comentado no começo do trabalho, bem como o “curso” realizado 

somente em 1954, foram a moeda de troca para que o estado paranaense bancasse 

a sua vinda para cá. Abaixo, o apelo de Loureiro endereçada a Bento Munhoz da 

Rocha para que enfim ele desse o aval do custeio da hospedagem de Jorge Dias. 

 

 

FIG.24 – Trecho de carta de José Loureiro à Almeida que menciona o impasse da vinda de Dias 
ao Paraná. Fonte: Acervo CEB. 

FIG. 25 - Carta de 
José Loureiro ao 
governador Bento 
Munhoz da Rocha 
Neto. Fonte: Acervo 
CEB. 
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António Jorge Dias, como é sabido, não pesquisou as Cavalhadas de 

Guarapuava que tanto encantavam o entusiasmo folclórico do Paraná, e acabou 

realizando um rápido trabalho de campo em um colonato alemão advindo da Suábia, 

estado alemão da Baviera, que se assentou na região de Entre Rios, no próprio 

município de Guarapuava (LOUREIRO FERNANDES, 1953: 123). Esta experiência 

resultaria no breve relato etnográfico de título “Um caso de colonização modelo”, que 

praticamente só quantificava aquela população e a descrevia de maneira superficial 

(esse artigo, inclusive, foi mencionado logo no começo da monografia, quando 

apresento meu encontro com o atual recorte temático de pesquisa). É válido 

especularmos que a escolha em estudar a colônia alemã talvez tenha sido 

proposital. Jorge Dias tinha uma afinidade temática, como já vimos, com os estudos 

em comunidades rurais e a preocupação da construção de nacionalidade. A 

imigração alemã – bem como a eslava – sempre foi um pretexto para explicar um 

suposto caráter cultural de um “povo paranaense”, bem nos moldes daquela já 

conhecida e reducionista “história branca” do Paraná. História que por sua vez era 

compatível e sincrônica, cronologicamente falando, com a emancipação política do 

povo paranaense, que importou imigrantes europeus após a sua independência da 

província de São Paulo. Talvez por isso Jorge Dias tenha visualizado no colonato 

alemão de Guarapuava um grupo tradicional formador da “identidade paranaense” 

para celebração de tal data comemorativa. 

Finalmente, antes de encerrarmos a seção que tratou de remontar a execução 

do II Congresso Brasileiro de Folclore, lembremos que Jorge Dias a esta altura já 

tinha agendado de ministrar um curso de etnografia e folclore na Universidade 

Federal do Paraná como professor visitante, quase como uma promessa a Loureiro 

que haveria de ser cumprida. Isto tudo será propriamente abordado na próxima 

seção do trabalho.  

Antes disso, anexaremos dois dos únicos registros fotográficos em que António 

Jorge Dias aparece ao lado de Loureiro Fernandes durante o II Congresso Brasileiro 

de Folclore, realizado em Curitiba. O motivo dos poucos registros e da qualidade 

baixa das fotos desta segunda edição do Congresso se dá devido ao menor 

destaque dado pelas mídias em relação à edição anterior, ocorrida na capital federal 

da época, o Rio de Janeiro. Tanto a imprensa daqui quanto a de lá não registraram 
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muitas fotografias do encontro acontecido no Paraná. Soma-se a esse problema o 

fato da segunda edição não ter tido uma publicação dos anais do congresso.  

 

  

 

 

 

  

FIG.26 - Foto do topo: 
congressistas reunidos 
posam para foto. Podemos 
reconhecer José Loureiro 
bem ao centro, que logo 
atrás tem Vladimir Kozák; à 
sua esquerda imediata está 
Renato Almeida e, na 
extremidade direita da foto, 
está António Jorge Dias, 
atrás da mulher olhando para 
os pés. Foto reproduzida de 
RODERJAN, Roselys 
Vellozo. Comissão 
Paranaense de Folclore, 50 
anos (1948-1998). Curitiba: 
Gráfica Comunicare, 1998, 
p.22. 

FIG.27 - Foto de baixo: provavelmente tirada numa solenidade ocorrida no Salão Nobre do Colégio Estadual do Paraná, 
onde estão, da esquerda para a direita, António Jorge Dias, Renato Almeida, José Loureiro Fernandes e, na extremidade 
direita da foto, o governador Bento Munhoz da Rocha Neto (o indivíduo à sua direita é desconhecido). Fonte: Acervo CEB. 
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3.5) XXXI CONGRESSO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS, 1954 – SÃO 

PAULO 

 

 No rastreio da interlocução entre José Loureiro Fernandes e António Jorge 

Dias, passamos um ano à frente do último Congresso Brasileiro de Folclore para 

acompanharmos uma proposta de assembleia científica completamente distinta 

daquela que reunia os folcloristas: referimo-nos ao XXXI Congresso Internacional de 

Americanistas (XXXICIA em diante) ocorrido de 23 a 29 de Agosto de 1954, evento 

que ocorre desde o ano de 1875 em frequência irregular, quase sempre bienal, 

porém, que em algumas ocasiões teve um intervalo de até oito anos. Segue uma 

lista das sedes e anos do Congresso Internacional de Americanistas até 1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG.28 – Histórico do Congresso Internacional de Americanistas até 1954. 

Fonte: BALDUS, Herbert (org.). Anais do XXXI Congresso Internacional de 

Americanistas Volumes I. São Paulo: Editora Anhembi, 1955. 
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Conforme dito no Artigo 1º dos Estatutos do XXXICIA presentes na própria 

publicação dos anais do evento, “o Congresso tem por objeto o estudo histórico e 

científico das duas Américas e de seus habitantes”. No artigo seguinte fica claro o 

critério de escolha das sedes do evento, visto que “suas sessões se alternarão entre 

o Velho e o Novo Mundo [...] [, além de não poder] reunir-se duas vezes seguidas no 

mesmo país”. Ainda segundo estes estatutos, todos os Congressos Internacionais 

de Americanistas definem uma Comissão para decidir as futuras sedes e os seus 

respectivos representantes das comissões e delegações dos diversos países 

participantes do evento. Neste ano de 1954, o representante oficial do Brasil 

escolhido pela comissão do Congresso passado foi o antropólogo brasileiro teuto-

brasileiro, Herbert Baldus (1899-1970)80, tendo como 1º Secretário e Tesoureiro o 

sociólogo Antonio Rubbo Müller (1911-1987); como 2º Secretário, teve Harald 

Schultz (1909-1966), etnógrafo que até fora acompanhante de Baldus em suas 

pesquisas com os Kaingang de Palmas das margens do Rio Ivaí81; e teve, 

finalmente, Plínio Ayrosa e Paulo Duarte enquanto conselheiros, ao passo que se 

sabe que Paulo Duarte, grande incentivador universitário em São Paulo como fora 

Loureiro Fernandes no Paraná, intermediou as relações do XXXICIA com a 

Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo (CIVCCSP em diante), pois era 

o responsável pela Consultoria Técnica do Serviço de Congressos desta entidade 

(RIBEIRO, 2003a: 354). Enfim, ao mesmo modo como fora no II Congresso 

Brasileiro de Folclore, o motivo para o XXXICIA ocorrer em São Paulo foi puramente 

comemorativo, afinal se tratava do 400º aniversário da capital paulista.  

Do público total de congressistas, por incrível que pareça, poucos assumidos 

de envolvimento com o mote folclórico estavam presentes no XXXICIA. Talvez 

também porque em São Paulo a não consubstanciação entre folcloristas e cientistas 

                                                 
80

 É preciso deixar claro que não havia um requisito para que a presidência designada à comissão 
organizadora pertencesse ao campo antropológico. Isso porque os congressistas do XXXICIA 
pertenciam a uma pluralidade disciplinar incapaz de ser listada neste trabalho, numa escala variante 
das ciências humanas às naturais. No Congresso de 1922, edição ocorrida no Rio de Janeiro, o 
presidente foi Antônio Carlos Simões da Silva (1871-1948), jurista de profissão, mas etnólogo por 
ofício secundário. Além de Baldus, outros antropólogos e etnólogos ilustres presidiram o evento em 
outras edições, tais como Franz Boas (1928, Nova Iorque), Paul Rivet (1947, Paris) e Alfred Kroeber 
(1949, Nova Iorque). 

81
 Para mais informações sobre Antonio Rubbo Müller, ver <http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--

files/biblio%3Abaldus-1966-schultz/baldus_1966_schultz.pdf>. Acesso em 12/01/2016. Para saber 
mais de Baldus e seus trabalhos de campo, ver <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-
77012000000200004&script=sci_arttext>. Acesso em 12/01/2016. 

http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Abaldus-1966-schultz/baldus_1966_schultz.pdf
http://etnolinguistica.wdfiles.com/local--files/biblio%3Abaldus-1966-schultz/baldus_1966_schultz.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-77012000000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-77012000000200004&script=sci_arttext
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sociais fosse mais evidente do que em qualquer outro estado. Em tão breve no 

texto, voltaremos à esta tensão quando refletirmos sobre o “silêncio folclórico” neste 

Congresso, principalmente por parte de Dias. Cabe lembrar o leitor que o XXXICIA 

praticamente ocorreu na sequência dos outros dois congressos executados contígua 

e subitamente um após o outro e que eram especializados em folclore. 

Assim, antes de retornarmos e de nos atermos totalmente ao XXXICIA, abrir-

se-á um parêntese circunstancial que contou com a participação de Jorge Dias: o 

Congresso Internacional de Folclore (CIF em diante), realizado entre 16 e 22 de 

Agosto de 1954, evento que precedeu o XXXICIA e que também fora fomentado 

pela CIVCCSP. A participação de Loureiro neste evento é desconhecida. Jorge Dias, 

do contrário, compareceu como uma autoridade da delegação portuguesa. As 

poucas confirmações que temos se dão pelas fotografias em que Dias aparece em 

meio à delegação portuguesa que compareceu no evento internacional e através de 

algumas notícias d’O Estado de São Paulo. Também é sabido que sua comissão 

organizadora, a CNFL, foi auxiliada pela Comissão Paulista de Folclore. Segundo o 

mesmo jornal referido acima que circulou no dia 07/06/1953 (quase um ano antes), 

os grupos de discussão do Congresso Internacional foram as a) Características do 

Fato Folclórico; b) Folclore e Educação de Base; c) Música Folclórica e Música 

Popular; d) Folclore Comparado; e) Cooperação Internacional entre Folcloristas.  

Já às vésperas desse Congresso Internacional, já um ano após a notícia 

anterior, O Estado de São Paulo de 04/08/1954 publica uma entrevista com Jorge 

Dias, apresentado como “lente da etnografia da Universidade de Coimbra”, sendo 

um dos membros da comitiva portuguesa. No geral a conversa discorreu sobre as 

expectativas para o congresso. No seguinte, o fac-símile do jornal com o trecho: 

 

 

FIG.29 – Entrevista 
de Jorge Dias a’O 
Estado de São 
Paulo, 04/08/1954. 
Fonte: Hemeroteca 
digital d’O Estado 
de São Paulo. 
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A partir da entrevista confirmamos que Jorge Dias apresentou dois trabalhos 

em dois GT’s diferentes, estes concernentes aos itens a) e d) expostos 

anteriormente. Importante lembrar o leitor que o item a), condizente às 

características do fato folclórico, já era um item polêmico no que tangia a 

interlocução do folclore com a academia das ciências sociais. Em acordo com 

Fernanda Arêas Peixoto (2000: 168), a autora faz o seguinte comentário sintetiza 

bem a desavença entre folclore e ciências sociais a partir das obras de Florestan 

Fernandes, que era ferrenho nas críticas ao mote folclórico desde 1945:  

 

Os reclamos dos folcloristas pela conversão dos estudos do folclore em 
ciência autônoma e independente são injustificados. De imediato, não é 
possível definir “fatos folclóricos” sui generis; além disso, a interpretação 
dos folcloristas tenderia para a explicação estética, o que coloria a empresa 
mais próxima das humanidades, da crítica literária e das artes, do que do 

trabalho científico.  
 

O posicionamento de Florestan preludia de maneira clarividente, 

autoexplicativa, mesmo que sob hipótese, o comportamento um pouco tímido – e 

cauteloso! - de Dias em relação à sua envoltura com o folclore. Ver-se-á, ainda, este 

constrangimento um pouco mais a frente quando retomarmos completamente a 

remontagem do XXXICIA.  

Ademais, num outro trecho daquele último jornal também fica confirmado que 

Dias já estaria em Curitiba por conta de um suposto curso de extensão de título 

Etnografia e Folclore que ministraria de 02 de Agosto a 02 de Outubro aos alunos da 

UPR, a convite do próprio Loureiro82. Ciente dessa informação e visando-a, 

encontramos durante as buscas no acervo do CEB algumas fotografias referentes a 

essa passagem de Jorge Dias no Paraná em virtude de sua atuação enquanto 

professor convidado no período de dois meses. Confirmamos, no entanto, que o 

curso ministrado formalmente levou o título de Etnografia Portuguesa. Abrindo outra 

especulação, sugere-se dizer que a omissão do folclore no título pode ter sido 

causada pelo atrito - já bastante debatido no trabalho - entre folclore e ciências 

                                                 
82

 Na seção de anexos do trabalho, postaremos uma foto do certificado de José Loureiro Fernandes 
no curso de seu colega português Jorge Dias. Também fora encontra uma ementa deste curso no 
mesmo acervo do CEB, que igualmente será anexada à monografia. A partir do documento fica 
bastante fácil apontar o que Dias passa de leitura aos alunos e quais discussões levantava em aula 
no seu curso de etnografia portuguesa. A análise do conteúdo da ementa, contudo, ficará para 
análises futuras, não sendo cabível levantá-lo na atual pesquisa. 
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sociais. A seguir, fotografia retirada no gabinete do governador do Paraná, Bento 

Munhoz da Rocha Neto, onde comparecem Dias e Loureiro. O ano da fotografia é 

desconhecido, visto que não está datada; muito embora ela provavelmente seja de 

1954, período em que Dias permaneceu em solo paranaense por maior tempo.  

 

 

 

Sem mais embargos em direção à análise do XXXICIA, fica registrada a 

necessidade de melhores averiguações documentais para melhor destrinchar tanto a 

estadia de Dias durante seu período ministral na UPR, quanto a sua participação no 

CIF. Adiante, enfim, duas fotos83 que capturam Dias no CIF: 

 

 
                                                 
83

 Foto de VILHENA (1997: 267). Em um estudo deste antropólogo em coautoria com Maria Laura 
Viveiros de Castro Cavalcanti (1990: 90), estes especificam que a documentação acerca do CIF de 
São Paulo em 1954 estão na Biblioteca Amadeu Amaral e no Instituto Nacional do Folclore. 

FIG.31 - Jorge Dias e a 
delegação portuguesa no 
Congresso Internacional 
de Folclore (marcado em 
vermelho, tendo Renato 
Almeida logo na sua 
frente). Foto e legenda 
emprestadas de: 
VILHENA, Luís Rodolfo. 
Projeto e Missão: o 
movimento folclórico 
brasileiro (1947-1964). 
Rio de Janeiro: Funarte: 
Fundação Getúlio 
Vargas, 1997, p. 236. 

 

FIG.30 – José 
Loureiro e Jorge 
Dias reúnem-se a 
Bento Munhoz da 
Rocha – 1954 
(data imprecisa). 
Fonte: Acervo do 
Círculo de estudos 
Bandeirantes. 
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Coincidências à parte, por ter acontecido simultaneamente com a semana 

internacional do folclore (22 a 30 de Agosto, como dissemos), o XXXICIA ladeou nos 

noticiários o protagonismo da comemoração do quarto centenário de São Paulo com 

outro grande evento folclórico: o I Festival Brasileiro de Folclore, festejo encabeçado 

pela Comissão Paulista de Folclore (comissão esta movida por Rossini Tavares, que 

se desentendeu com Loureiro Fernandes) realizado nos dias 21 e 22 de Agosto, 

subsequente ao CIF (também patrocinado pela CIVCCSP). O Festival parecia ser 

uma espécie de festa encerramento dada pelos brasileiros no findar do evento 

internacional de folclore. À frente, sem mais delongas, um pôster do I Festival 

Brasileiro de Folclore, grande manchete d’O Estado de São Paulo.  

 

 

FIG.33 - Fonte: O Estado de São 
Paulo, 22/08/1954 – Chamada retirada 
de <http://spcuriosos.com.br/60-
curiosidades-aos-60-anos-do-parque-
ibirapuera/>. Acesso em 13/01/2016. 
Ainda neste periódico, são confirmadas 
as apresentações dos Irmãos do 
Divino, Congada, Cururu e Cateretê, 
Chiba, Caiapó, Fandango, Batuque, 
Folia de Reis, Moçambique, Tropeiros 
da Tradição, Guerreiros, Ticumbi, 
Bumba-meu-Boi, Vilão, Reisado e a 
Escola de Samba da Portela. 

FIG.32 - Renato Almeida 
(de óculos) discursa na 
exposição folclórica 
realizada no evento, 
estando à sua esquerda 
imediata Oswald de 
Andrade Filho, Cecília 
Meireles e, mais ao 
canto, Jorge Dias. Foto e 
legenda referentes a: 
VILHENA, Luís Rodolfo. 
Projeto e Missão: o 
movimento folclórico 
brasileiro (1947-1964). 
Rio de Janeiro: Funarte: 
Fundação Getúlio 
Vargas, 1997, p. 236. 

 

http://spcuriosos.com.br/60-curiosidades-aos-60-anos-do-parque-ibirapuera/
http://spcuriosos.com.br/60-curiosidades-aos-60-anos-do-parque-ibirapuera/
http://spcuriosos.com.br/60-curiosidades-aos-60-anos-do-parque-ibirapuera/
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Finalmente adentraremos novamente na realização do XXXICIA. 

Na manhã de 23 de Agosto de 1954, após as comemorações folclóricas na 

cidade de São Paulo, o auditório da Biblioteca Municipal de São Paulo cedeu seu 

espaço à inauguração do XXXICIA - segunda edição do evento ocorrida no Brasil84. 

Loureiro Fernandes, Jorge e Margot Dias (1908-2003), sua esposa, estiveram 

presentes na solenidade. Jorge Dias era um dos participantes da mesa de abertura 

junto ao presidente - e etnólogo - do XXXICIA, Herbert Baldus; bem como ao 

Secretário de Estado dos Negócios da Educação, Aldemar de Moura Resende; aos 

pesquisadores (na maior parte etnólogos) Paul Rivet (1876-1958), Fernando Ortiz 

(1881-1969), H.J. Braunholtz, Jaques Havet (1919 - ????) e o Pe. Wilhelm Koppers 

(1886-1961); e, por fim, ao presidente honorário do evento, Marechal Cândido 

Mariano da Silva Rondon (1865-1958) – tido por Baldus como símbolo “bandeirante 

da paz e amor no Brasil contemporâneo” e “maior protetor do índio brasileiro”.  

Na mesma oportunidade que conduziu as palavras de honra ao Marechal 

Rondon, Herbert Baldus também homenageou Paul Rivet (presente no Congresso) e 

fez homenagens a antropólogos recém-falecidos, a exemplo de Ralph Linton (1893-

1953), Wilhelm Schmidt (1868-1954) e a Richard Thurnwald (1869-1954). Não 

obstante, em suma, discutiu um pouco da história das publicações científicas no 

Brasil, além de discorrer sobre o legado e a vanguarda na pesquisa científica do 

Brasil a partir do Congresso ocorrido no Rio de Janeiro em 1922, relembrando a 

fundação de cátedras da disciplina e das publicações consequentes do avanço 

institucional universitário no país.  

Detalhe curioso: não foi mencionada a palavra “folclore” nem uma única vez 

durante toda a mesa de abertura. E aqui chegamos ao ponto crucial da prerrogativa 

do “silêncio folclórico” no XXXICIA, questionamento adiado duas vezes 

anteriormente. O fato notável é que, nem mesmo na oratória de Jorge Dias, que a 

essa altura de sua trajetória discutia muito o conceito “folclore” em suas obras, o 

“folclore” de fato veio à tona. 

 Segue sua fala na íntegra adiante: “Mal ficava se neste congresso, reunido 

em São Paulo, se não ouvisse a voz de um português. Foram homens da minha 

terra e falando a minha língua os primeiros europeus que penetraram este 
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 Em 1922 o Congresso Internacional de Americanistas foi realizado no Rio de Janeiro por conta do 
centenário da Independência do Brasil. 
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gigantesco e maravilhoso país, que um dia albergará uns quatrocentos milhões de 

habitantes. Curiosa ironia do destino: um país, como Portugal, que então pouco mais 

que teria que um milhão de homens, serve de origem a uma das maiores nações da 

Terra: o Brasil. Contudo, antes de nós . [...] os portugueses [...] ao penetrarem a 

braveza imensa das florestas tropicais, foram buscar em seu auxílio homens de 

outro continente, a África, mais bem adaptados às condições de clima e, uns ao lado 

dos outros, índios, portugueses e negros africanos foram desbravando e cultivando 

esta maravilhosa terra, onde hoje nos encontramos. Ao fim de três séculos de 

esforços e lutas, por veze sobre-humanas, o gigante já não precisava de tutela. [...] 

Liberto da tutela portuguesa, abriu então ampla e francamente as portas a todos 

aqueles que quisessem vir explorar-lhe as riquezas e aumentar a sua prosperidade. 

Vieram então alemães, italianos, russos, sírios, espanhóis, japoneses; homens de 

todas as nações da Terra, empurrados pela pressão demográfica, ou arrastados 

pela sede de aventura ou fazer fortuna [...] O Brasil é hoje uma espécie de 

laboratório humano, onde se está a fazer a síntese da humanidade. Aqui encontram-

se todas as raças e combinações, é um mundo vivo e colorido como nenhum outro, 

e contudo é assombrosa a sua unidade. São vários os elementos que contribuem 

para esta unidade político-cultural, o primeiro é a língua, o segundo é a cordialidade. 

Como em nenhuma parte do mundo, a gente se sente aqui tão em casa, tão 

integralmente aceite, tão cordialmente recebido! É este o milagre brasileiro! O Brasil 

assimila todos aqueles que a ele vem [...]”85.  

Tal como na outra ocasião em que discursou, Jorge Dias foi muito conciso na 

fala. Entretanto, a “timidez” no discurso de Dias, no que dizia respeito ao seu 

entusiasmo ao folclore, tinha provavelmente algumas correlações factuais. Havia 

poucos folcloristas no evento. Além dele, dos congressistas inscritos no XXXICIA 

que se envolviam/envolveram assumidamente com o folclore, identificamos apenas 

a presença de Roger Bastide, René Ribeiro, Oracy Nogueira e Dante de Laytano. 

Dentre estes, apenas o trabalho/ comunicação de René Ribeiro mencionou 

formalmente o folclore86. A nosso ver, isto tem relação direta com o momento de 
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 BALDUS, Herbert (org.). Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas Volumes I. São 
Paulo: Editora Anhembi, 1955, pp. 54-55. 
 

86
 A única referência assumida aos estudos folclóricos foi feita por René Ribeiro, que apresentou o 

trabalho Novos aspectos do processo de reinterpretação nos cultos afro-brasileiros do Recife, mesmo 
que um pouco desviante do assunto. Por exemplo, ele diz que o “cerimonialismo [...] desses cultos [e 
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forte circunscrição entre as ciências humanas academicamente já consagradas e o 

folclore, que buscava se canonizar enquanto tal. Mais ou menos como se 

houvessem nichos científicos que separassem mais ainda os seus respectivos 

oficiantes. Havia, seguindo este raciocínio, uma espécie de competitividade entre os 

Congressos, e talvez por isso a quase ausência de folcloristas no XXXICIA. O que é 

de todo modo plausível sabendo que a fissura “científica” com o folclore se 

intensificava rapidamente no passar dos anos.  

É preciso relembrar, porém, que, embora com fissuras, existiam ainda regiões 

fronteiriças e porosas, permeáveis, pois as exceções, como Loureiro, Jorge Dias, 

entre outros já citados, não viam maiores problemas nas convergências 

epistemológicas de folclore e antropologia. Ou, se viam, evitavam problematizá-las, 

transpô-las ou declará-las em suas aparições em Congressos, nos seus textos e nas 

medidas institucionais, como nos sugerem alguns dos supostos constrangimentos 

implícitos em suas ações, estas analisadas de maneira incipiente nesta monografia. 

Com efeito, ainda está para ser efetuado um trabalho que busque o sentido que 

Loureiro Fernandes, Jorge Dias e tantos outros cientistas situados nessa fronteira, 

davam a essa permeabilidade. Igualmente importante, é conveniente trazer a lume o 

fato de que a década de 1950 fora crucial para se entender o agravamento da “rota 

de colisão” (PEIXOTO, 2000: 169) entre a academia humanista e o folclore, bem 

como a consequente deterioração semântica a posteriori da última, já antes 

comentada. Enfim, o recorte de tempo das trajetórias estudadas na atual pesquisa 

(1948-1954) é praticamente sincrônico com essa tensão entre folclore e ciências 

sociais já convencionada na literatura historiográfica acerca desses campos do 

saber. 

 Na continuação da execução do XXXICIA, dado o término da mesa de 

abertura, o Congresso estava oficialmente iniciado, e logo começou suas atividades. 

Segundo os anais do XXXICIA, o Congresso segmentou-se nos seguintes grupos de 

discussão: Etnologia; Antropologia Social; Simpósio etno-sociológico sobre 

                                                                                                                                                         
seus fiéis estão] estreitamente vinculados ao folclore brasileiro (a ‘Louvação de Shango’ e as 
‘Embaixadas’) [...]”.  Nem Loureiro Fernandes, sequer Roger Bastide ou Oracy Nogueira - integrantes 
da Comissão Paulista de Folclore – mencionaram o termo. Os trabalhos dos dois últimos giraram em 
torno da religiosidade (do sincretismo) e dos problemas raciais no Brasil, contornando assim 
quaisquer adesões ao escopo formal do folclore. Vale lembrar que Jorge Dias não apresentou 
nenhum trabalho neste evento (hipótese a ser demonstrada no prosseguimento do texto). Enfim, 
resta-nos pesquisar futuramente quais eram os constrangimentos em declarar-se um folclorista. 
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comunidades humanas no Brasil; Problemas de assimilação de populações 

indígenas; Estudos afro-brasileiros; Pré-história e Arqueologia; Relações 

intercontinentais; Antropologia física; Linguística; História e Pesquisas e 

Pesquisadores [Biografias, trajetórias de vida]. O número total de países 

representados no Congresso chegou a 34 (sem contar o Brasil), sendo eles: 

Alemanha, Argentina, Áustria, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

Dinamarca, El Salvador, Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, 

Guatemala, Guiana Francesa, Haiti, Holanda, Honduras, Grã-Bretanha, Itália, 

Iugoslávia, Japão, México, Nigéria, Noruega, Paraguai, Peru, Portugal, Suécia, 

Suriname, Uruguai e Venezuela87. 

 As sessões foram divididas em dois espaços: na Biblioteca Municipal, onde 

ocorreu a sessão de abertura, ficariam os grupos de Pré-história e Arqueologia e o 

de Etnologia; e no Hotel Esplanada, as quatro restantes. António Jorge Dias presidiu 

a mesa sobre biografias e trajetórias de vida (embora sem ter apresentado alguma 

comunicação). As mesas das quais Loureiro Fernandes fez parte com seus dois 

trabalhos apresentados foram, respectivamente, a de arqueologia e pré-história, com 

seu paper Os sepultamentos no sambaqui de Matinhos; e a de antropologia física, 

com o seu outro trabalho intitulado Contribuição à antropometria e à hematologia 

dos Kaingang do Paraná, que se tratava somente de um resumo (ou seja, um 

trabalho que ainda viria a ser escrito por ele). 

 O XXXICIA também anunciou a mostra de vários filmes gravados pelo Serviço 

de Proteção ao Índio ao longo do Congresso. Foram projetados as películas 

intituladas Os Umutina, Os Urubu e Os Bororo, todas exibidas no Museu de Arte de 

São Paulo, atual MASP. 

 Outro evento marcante do XXXICIA foi a exposição de aquarelas e gravuras 

feitas por Maximiliano de Wied-Neuwied (1782-1867), resultadas da viagem que o 

príncipe alemão fizera pelo Brasil entre 1815 e 1817, percorrendo estados como 

Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Registrou muitos aspectos da 

fauna brasileira, cujas ilustrações são reconhecidas por serem realistas e fidedignas. 

A mostra ocorreu no Museu Paulista – Museu do Ipiranga - e sua duração foi 

desconhecida. Outra coisa curiosa a respeito dessa mostra é como fora noticiada no 
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 Dentre esses países, o jornal O Estado de São Paulo de 17/08/1954 anunciava principalmente a 
participação de ilustres pesquisadores como Charles Wagley (1913-1991), Melville Herskovits (1895-
1963) e Paul Rivet. 
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jornal. Em um artigo d’O Estado de São Paulo de 17/08/1954 que falava sobre a vida 

Wied-Neuwied e a mostra que ocorreria no XXXICIA, foi feita uma pequena 

provocação dos Americanistas à intelligentsia folclórica. O trecho do periódico 

escrevia: “Mostrará a exposição do Museu Paulista, que o príncipe pode ser 

considerado um dos principais iniciadores do estudo de folclore brasileiro, fato esse 

até hoje desconhecido dos estudiosos da matéria”. Quer dizer, na matéria do jornal 

que provavelmente foi encomendada/composta pelos americanistas, estes davam a 

entender da incompetência dos folcloristas em relação ao estado da arte da própria 

disciplina.  

 O congresso teve as atividades dos grupos de trabalho mantidas até o dia 28, 

dia em que se instalou uma mesa do encerramento do evento presidida por Paul 

Rivet e Herbert Baldus, no mesmo auditório da Biblioteca Municipal de São Paulo. 

Antes das palavras solenes do fechamento, decidiu-se em uma sessão plenária que 

o próximo destino do Congresso de Americanistas (o XXXII) seria Copenhague, 

Dinamarca. Além disso, foram lidas e aprovadas (mediante voto por assinaturas) 

algumas moções extracurriculares, ou seja, que estavam além das pautas cabíveis 

aos grupos de estudo presentes no evento.  

A primeira das moções dizia respeito à criação do Parque Indígena do Xingu, 

que reaveria – em termos legais - a algumas etnias indígenas (entre elas Tapirapé, 

Xavante, Karajá, Kayapó, Kaiabi e outras etnias xinguanas) a posse de terras 

homologadas pelo Estado – ações estas que, supunham os Congressistas, deviam 

ser intermediadas pela SPI. A segunda moção fazia votos a melhores recursos de 

trabalho, pesquisa e possibilidades econômicas ao Instituto Nacional Indigenista da 

Guatemala, que à época se desabilitava temporariamente visando profundas alteras 

em sua estrutura organizacional. A terceira moção fazia menção e pedia atenção 

aos países americanos à padronização de métodos de antropologia morfológica 

(antropometria, craniometria e antropologia biológica em geral) a ser proposta no V 

Congresso Internacional de Ciências Antropológicas e Etnológicas da Filadélfia 

(1956) [assinada por Loureiro Fernandes]. A quarta moção pedia atenção do Estado 

para as ações protecionistas das jazidas sambaquianas, patrimônio cultural material 

arqueológico bastante comum no Brasil [assinada por Loureiro Fernandes]. A quinta 

propunha a adequação dos países americanos às técnicas mais avançadas de 

escavação arqueológica, dependentemente ou não de requisitarem pesquisadores 
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estrangeiros (medida que coincidiria com os convênios que Loureiro viria a firmar 

com instituições estrangeiras norte-americanas, trazendo pesquisadores de renome 

nesta matéria); bem como propunha a criação de cátedras de Pré-história nas 

universidades brasileiras [assinada por Loureiro Fernandes]. A sexta propunha o 

ensino da língua guarani nas universidades dos países onde ainda o fosse corrente, 

visando conciliar o seu conhecimento às pesquisas dos povos indígenas dessas 

nações. A sétima propôs um número maior de realizações de congressos 

internacionais análogos aos dos Americanistas nos países onde ainda se falasse 

essas línguas indígenas, de modo a também incentivar outras entidades científicas 

de incluírem esses países em suas agendas. A oitava, a nona e a décima moções 

vieram a homenagear, respectivamente, o falecimento de Wendell C. Bennet (1905-

1953), do Pe. Constantino Bayle (1882-1953) e Angyone Costa (1888-1954). A 

décima primeira homenageia o centenário de Florentino Ameghino (1854-1911) 

[assinada por Jorge Dias]. A décima segunda homenageou a trajetória de pesquisa 

de Paul Rivet, presente no evento, numa moção que foi aprovada por aclamação 

praticamente unânime. E a décima terceira moção, enfim última, agradece o 

americanista Herbert Baldus, parabenizando-o pela sua atuação magistral enquanto 

presidente da comissão organizadora do evento – moção igualmente aprovada e 

aclamada por todos os presentes. 

Após esta plenária entre os congressistas do XXXICIA, Marechal Cândido 

Rondon fez um discurso de encerramento agradecendo todos os organizadores e 

presentes. No seu discurso, Rondon fez uma analogia da importância que os 

estudos americanistas têm para a redução de problemas da sociedade nacional com 

as ameríndias; e comparou o feito com destas consequências com as que 

empreendeu durante a sua atuação no SPI e na Comissão de Linhas Telegráficas e 

Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, ambas que segundo ele sempre 

buscaram amparar estas populações.  

Em seguida, Paul Rivet, Hermann Trimborn (1901-1986)88, Charles Wagley e 

Eugenio Petit Muñoz (1896-1977) discursaram e então finalizaram formalmente o 

evento.  

                                                 
88

 Consta que, em seu discurso, Trimborn presenteou Paul Rivet e Herbert Baldus com uma luxuosa 
reprodução das aquarelas etnográficas do príncipe Wied. 
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Neste momento já não se sabe se Loureiro e Dias estavam na cerimônia de 

encerramento. Jorge Dias provavelmente estava em São Paulo ainda, pois n’O 

Estado de São Paulo de 01/09/1954 consta em uma de suas colunas a divulgação 

de duas palestras que Jorge Dias faria aos alunos de Ciências Sociais e Geografia e 

História da USP do curso diurno e noturno. O título das palestras foi Técnicas de 

investigação de comunidades rurais e Tipos de estruturas comunitárias em Portugal. 

Gioconda Mussolini fez a intermediação e coordenação das palestras. Vale lembrar 

que, simultaneamente, Dias tinha alunos da Universidade do Paraná para ministrar o 

curso de etnografia portuguesa, e provavelmente retornou para Curitiba após a 

palestra. 

Mesmo com o encerramento do XXXICIA, o evento ainda proporcionou aos 

congressistas uma última atividade: uma expedição à Bertioga, Cananéia, Guarujá e 

Santos (todos do litoral paulista) para prospectarem os seus sambaquis. 

Surpreendentemente a expedição até chegou a realizar rápidas escavações, cujas 

responsabilidades foram capitaneadas e supervisionadas por Paulo Duarte, Paul 

Rivet, Joseph Emperaire e Luís de Castro Faria (1913-2004). Aquém, por fim, os 

únicos registros – precários - deste acontecimento. 

 

 

FIG.34 - Foto de expedição do XXXICIA ao litoral paulista publicada n’O Estado de São 
Paulo em 05/09/1954. Fonte: Hemeroteca digital do jornal O Estado de São Paulo. 
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FIG.35 – Mais fotos da expedição do XXXICIA ao litoral paulista publicadas n’O 
Estado de São Paulo em 05/09/1954. Fonte: Hemeroteca digital do jornal O 
Estado de São Paulo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo do cruzamento das trajetórias de vida de José Loureiro Fernandes e 

António Jorge Dias não somente deteve-se a detalhar este diálogo e a esmiuçar a 

correspondência de ideias e afetos entre ambos: colaborou para ampliar todo um 

horizonte de pesquisa que o a pesquisa de trajetórias traz imbricada consigo e a 

denotar um contexto não nítido anteriormente.  

 Estando a monografia obstinada a esclarecer essas redes de relações 

intelectuais em que se enredaram Dias e Loureiro, da mesma forma como o fizeram 

a Antropologia e Folclore na congruência de seus sentidos de pesquisas 

(principalmente após a década de 1940), fizemos um exercício incipiente de abarcar 

uma bibliografia sobre a pesquisa etnográfica em arquivos, mesmo que efetivamente 

esse trabalho não tenha sido sustentado pelo mesmo processo do fazer etnográfico 

que tanto se conjuga neste atual período de uma estável “pós-pós-modernidade”. Ou 

seja, não foi uma etnografia em que a nossa inserção e os nosso percurso enquanto 

ator em um trabalho campo tenha ficado de todo explícita. Colaborou para tal efeito 

implícito o falta de costume em lidar com fontes documentais, às quais não 

estávamos costumados a nos debruçar.  

Então, como dito, foi aclarada uma bibliografia pertinente relacionada ao tema 

de trajetórias de vida, bem como à etnografias realizadas em arquivos. Introduziu-se 

por primeiro, então, uma suma da trajetória de Loureiro Fernandes, cuja biografia89 

                                                 
89

 Falando de um ponto de vista conceitual, deixamos claro que usamos o termo trajetória sem 
necessariamente tê-lo oposto (as trajetórias de vida) ao termo de biografia.  Sob essa compreensão, 
seguimos relatos biográficos de Loureiro Fernandes durante a pesquisa, bem como construímos uma 
nova perspectiva biográfica sua sem que isto necessariamente tenha prejudicado a qualidade da 
pesquisa por supostas limitações metodológicas ou por opções conceituais convencionadas como 
vantajosas. Seguindo os conselhos de Bourdieu sobre a ilusão biográfica (1996), ou melhor, tomando 
a devida cautela com esta, não tivemos o problema de algures termos temido cair em qualquer tipo 
de “ilusão” narrativa. Pessoalmente, prefere-se o uso do termo trajetórias de vida, como proposto pelo 
próprio autor francês, mas não nos recusamos ou opomos ao dito biográfico. A noção de biografia, 
segundo Suely Kofes (2015: 20), teve uma degradação semântica que podemos considerar similar a 
do folclore. O senso comum – acadêmico ou não – em geral a julga como um método de escrita que 
fala sobre um único indivíduo, quando na verdade fala sobre uma rede, uma estrutura e diferentes 
culturas implicadas na alteridade entre pessoas. Enfim, partidarizamos a esse posicionamento 
contrário ao desuso de biografias nas ciências sociais. A biografia, muito na contramão de tantos 
outros antropólogos que a consideram um método tendencioso demais, “herege”, por assim dizer, ao 
fazer etnográfico, é um método que muito convém aliar aos estudos etnográficos. Assim sendo, não 
entendemos como incoerência ter tomado relatos biográficos ou testemunhos orais sobre Loureiro 
Fernandes como fontes para a pesquisa de sua trajetória. Foi usado livremente qualquer uma das 
terminologias reforçando ao leitor de não as termos opostas em suas essências semânticas, que por 
sinal nos soam análogas. Enfim, foi feito o uso indiscriminado de ambas. 
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ajudaria a explicar contextos futuros que privilegiaram o seu contato com Jorge Dias; 

logo em seguida, à medida do possível e do coerente, tratamos de levantar algumas 

reflexões sobre um dos tipos de fontes capitais que nos introduziram ao diálogo de 

Dias com Loureiro e nos propiciaram novos rumos investigativos para 

aprofundarmos esta interlocução: o gênero epistolar. Questões como intimidades de 

afetos e de compartilhamento de ideias; e os possíveis nexos de como a 

preservação dessa documentação estaria relacionada – hipoteticamente - ao ato da 

perpetuação seletiva de histórias em arquivos documentais (sejam pessoais ou não), 

instituições estas tão contestadas nas etnografias empreendidas nos arquivos, foram 

alvo das nossas investigações. Na continuação fizemos uma apresentação sumária 

da trajetória de vida de António Jorge Dias, no mesmo sentido da que foi feita sobre 

Loureiro, na tentativa de indicar pontos de convergência de sua biografia com a do 

luso-paranaense, tanto em seus temas de interesse quanto de seus paradigmas, 

que acabaram culminando no posicionamento fronteiriço de ambos entre o folclore e 

antropologia90. 

No capítulo último, foram abordadas as execuções dos três congressos 

científicos em que se cruzaram Loureiro Fernandes e Jorge Dias, o I e II Congresso 

Brasileiro de Folclore e o XXXICIA, submetidos à análise desde o início do atual 

projeto monográfico. Neles descobriram-se as relações internacionais em que a 

intelligentsia folclórica e a antropológica, principalmente Brasil e Portugal, 

desempenharam durante essas assembleias científicas. Aclaramos durante essas 

relações em regiões científicas limítrofes alguns desentendimentos disciplinares, 

alguns pontos de tensão entre ciências sociais e folclore e, sem deixar esquecer, as 

instabilidades e disputas dentro do próprio mote folclórico, causadas principalmente 

por alguns membros ortodoxos. Dentro destas evidentes saturações inter e 

intradisciplinares, notamos, numa ótima especulativa, como o constrangimento de 

uma aproximação ao folclore manifestou-se em Loureiro enquanto um antropólogo e 

arqueólogo assumido, vertentes que sempre deixou mais patente que a de 

folclorista.  

                                                 
90

 Aqui, deve-se deixar claro que a biografia de Loureiro Fernandes teve uma base documental maior 

para ser investigada, portanto, honestamente tendemos a concordar que, no geral, a vida de Dias 
pôde parecer menos esmiuçada do que a de Loureiro durante esta pesquisa. Pesquisas futuras 
podem sanar problemas díspares de natureza metodológica ocorridos durante a escrita desta 
monografia. 
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Ultimando a análise, todo esse contexto rico oriundo da noção da 

correspondência epistolar entre Loureiro Fernandes e Dias levou-nos a observar um 

diálogo ainda mais intrínseco da relação instável, sub-reptícia, entre folclore e 

antropologia. Isto além de, obviamente, ter-nos iluminado um capítulo da história da 

antropologia e do folclore que estava obsoleto nos documentos arquivados. Um 

episódio que envolve dois dos principais entusiastas das instituições universitárias 

no Paraná (e também no Brasil) e em Portugal, referências honorárias desses 

países no que tange à antropologia. 

Nunca conclusiva, a discussão desta monografia pode ter sido tão somente 

um prólogo a futuras pesquisas com ainda mais fôlego91.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91

 A saber, vale deixar o interesse manifesto de ainda mais desenrolar e aprofundar num projeto 
futuro o cruzamento biográfico de Loureiro Fernandes com Renato Almeida, este último que 
protagonizou a CNFL, instituição “carro-chefe” dos congressos científicos de folclore que abarcaram 
Loureiro e Dias, tão discutidos neste trabalho, desde fins da década de 40 até finais de 60.  
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ANEXOS 

 

TABELA 4 - Periódicos consultados 

 
 

Hemeroteca digital da 
Biblioteca Nacional 

(RJ)92 

 

Hemeroteca física da  
Biblioteca Pública do 

Paraná93 

 

Hemeroteca digital do Jornal  
 “O Estado de São Paulo“ 

 
Documentos 
relacionados 

aos Congressos 
Brasileiros de 

Folclore 

 
Documentos 
referentes ao 
folclore luso-

brasileiro 

 
Documentos 
relacionados 

aos 
Congressos 

Brasileiros de 
Folclore 

 
Documentos 
referentes ao 
folclore luso-

brasileiro 

 
Documentos 
relacionados 

aos 
Congressos 
Brasileiros 
de Folclore 

 
Documentos 
referentes a 
assuntos em 

torno do 
folclore luso-

brasileiro 

 
Documentos 
referentes ao 

XXXI 
Congresso 

Internacional 
de 

Americanistas 

 
25 

 
2 

 
17 

 
0 

 
10 

 
8 

 
11 

 

 

 

Total: 73 notícias averiguadas em periódicos 
 

 

                                                 
92

 No caso deste grande arquivo digitalizado pela Biblioteca Nacional, que inclui vários jornais do 

país, possuía periódicos como “O Dia”, “Jornal do Comércio”, “O Mundo” (no qual encontrei uma 

brevíssima entrevista de Dias a um repórter que cobria o I Congresso Brasileiro de Folclore), “Diário 

de Pernambuco”, “A noite”, “Mensário das Casas do Povo” (Lisboa), “A Voz” (Lisboa), “O Jornal”, entre 

outros que não conseguiram ser identificados por se tratarem de recortes dos jornais sem 

informações de suas procedências. A maior parte, salvo engano, pertencia ao estado do Rio de 

Janeiro e São Paulo, principais eixos de comunicação e veiculação de notícias à nível nacional 

daquela época (década de 40 e 50). Quatro pastas dessa hemeroteca digital, intituladas “I Congresso 

Brasileiro de Folclore”; “II Congresso Brasileiro de Folclore”; “IBECC”; e “Congresso Luso-Brasileiro 

de Folclore”; foram as fontes históricas deste acervo documental consultado ao longo da pesquisa.  

93
 Jornais paranaenses consultados: “O Estado do Paraná” e “Gazeta do Povo”. 

37% 

23% 

40% 

Distribuição dos documentos 

Hemeroteca digital da
Biblioteca Nacional (RJ)

Hemeroteca física da
Biblioteca Pública do
Paraná

Hemeroteca digital do
jornal O Estado de São
Paulo
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FIG.37 - Credencial de Vladimir 
Kozák no I Congresso Brasileiro de 
Folclore. Detalhe na assinatura de 
Cecília Meireles enquanto Secretária 
Geral. Fonte: Acervo Museu 
Paranaense. 

FIG.36 – Carta de Loureiro Fernandes a Jorge Dias datada de 09/04/1970, por 
ocasião de um possível intercâmbio em Portugal que Loureiro ofereceria à sua 
aluna Jungla Pimentel Daniel. Não se sabe se o intercâmbio foi concretizado. 
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FIG.38 - Broche que servia de credencial aos congressistas do II Congresso Brasileiro de 
Folclore. Fonte: Acervo do Museu paranaense. 

FIG.39 - Cartão de identificação de Loureiro Fernandes enquanto membro do Conselho 
Administrativo da Comissão de Comemorações do Centenário da Emancipação Política do 
Paraná, de 1953. Fonte: Acervo do Círculo de Estudos Bandeiras da PUC-PR. 



143 

 

 
  

 

 FIG.40 - Certificado de frequência de Loureiro Fernandes no curso de extensão de 
Etnografia Portuguêsa, ministrado por seu amigo António Jorge Dias. Fonte: Acervo CEB 
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FIG.41 - Ementa do curso de extensão 
intitulado Etnografia Portuguêsa, ministrado 
por António Jorge Dias. Fonte: Acervo CEB. 
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FIG.42 - Dedicatórias encontradas nas obras que Jorge Dias publicava e mandava a Loureiro 
Fernandes. Enxergando-as em colunas, a terceira dedicatória (de cima pra baixo) da primeira 
coluna, constada na obra Sacrifício simbólico associado às malhas, curiosamente diz “Ao muito 
ilustre antropólogo e folclorista Sr. José Loureiro Fernandes, com um grande abraço da sincera 
amizade de Jorge Dias – 16/02/1952”. É o único registro em que Jorge Dias chama Loureiro 
explicitamente de folclorista. Todos esses exemplares são da biblioteca e, portanto, do acervo 
Círculo de Estudos Bandeirantes da PUC-PR. 
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