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O

ESTUDO sistemático das artes populares é coisa nova. Sua
terminologia não foi, até agora, uniformizada internacionalmente e seus
métodos e classificações não estão bem definidos.
Daí a importância, sobretudo em nosso país, de uma conceituação
precisa do que sejam e de como se devam estudar as artes populares.
Todo o trabalho inicial de uma geração de pesquisadores pode depender
dos alicerces lançados por uma clara e nítida análise do conceito e dos
métodos de uma ciência.
A expressão artes populares, em sua acepção mais larga, inclui
as artes plásticas, a música, danças e jogos, teatros, etc., de origem po' pular. Aqui a estudaremos em seu significado restrito, ou comportando
unicamente as artes plásticas populares. Se a palavra arte, de um modo
geral, pode englobar tudo que é feito pelo homem; se mais comumente
ela se aplica às suas criações propriamente artísticas, na prática hodierna
ela se reserva cada vez mais aos produtos plásticos e pictóricos. A Música, a Literatura, a Dança, o Teatro denominam, cada uma, seu mundo
próprio.
As artes populares fazem parte do folclore e a definição deste as
abrange. Em 1846, WILLIAM JOHN THOMS, que batizou essa nova ciência
do homem, já a delimitava claramente ^ecmo aquela que "abarca o saber
tradicional das classes incultas entre as içtções civilizadas" (1).
O fenômeno que chamou a atençãjp *dos primeiros folcloristas foi a
existência, nos meios populares, de costumas, tradições orais ou cerimoniais, superstições, artes, etc., diferentes das que haviam nos meios
cultivados das classes superiores da sociedade, em seu tempo.
Para o homem convencional da elite as formas de expressão do povo
eram ridículos produtos da ignorância. Os seus aspectos estéticos lhe
passavam despercebidos ou eram menosprezados.
Foi o romantismo, com sua valorização do elemento povo, o primeiro
a cuidar das criações populares. Mais tarde, com a revisão de valores
de nossa civilização, os artistas modernos foram encontrar, nessa arte,
parte do exotismo e das formas vivas, criadoras, diferentes dos estereótipos acadêmicos.
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Para os românticos, como para os socialistas, o estudo das artes populares faz parte da valorização do povo. Para os estetas, ele é uma tendência paralela àquelas que a arte negra ou a pré-colombiana colocaram
em evidência.
HENRI FOCILLON, em sua Introdução à arle popular (2), afirma: "Foi
o século XIX que descobriu as artes populares; o romantismo contribuiu
muito para Lso, pelo papel eminente que ele assinala à noção de povo
entre as forças históricas, como elemento ativo e primordial em oposição
às elites. Sabe-se que lugar ele lhe deu na vida da língua e na sua própria
gênese e, entre todas as ressurreições que ele empreendeu, a das epopéias
populares — consideradas como a expansão natural do instinto e do
gênio das raças — é das mais significativas. O povo, a poesia e a arte populares, na filosofia da história elaborada pelo romantismo, é a ordem
das forças autênticas que modela os traços essenciais da humanidade".
O romantismo exagerou o aspecto criador das artes populares, mas
teve o mérito de colocar o problema. Aquit começam os a ver como esse
estudo se entrosa com a revolução cultural de nossa época e com as incógnitas que o pensamento humano tenta resolver neste momento. Não
seria concebível a análise das artes populares sem o amor ao povo, que
caracteriza uma parte das tendências 'fundamentais da marcha da história na era industrial.

POSIÇÃO DAS ARTES POPULARES
Situar as artes populares, diferenciando-as das artes primitivas e
das artes eruditas, significa ter em mente que elas correspondem aos
meios populares, dentro das na$ss civilizadas.
A palavra saxônica Folk, a germânica Volk, correspondem de certa
maneira ao latim vulgus. Durante muito tempo as artes e tradições populares foram denominadas antiquitates vulgares. O povo é tomado aqui
na acepção de populacho, do popolino italiano, em suma, das classes
pobres ou pouco cultivadas, existentes em um país.
No sentido antropológico da palavra cultura, um dos problemas
mais fascinantes e menos estudados é o da existência do fracionamento
de uma cultura, dentro dcs limites da mesma época e da mesma coletividade.
Vejamos o caso do Brasil: uma minoria é formada pela escola, crê
sem deturpações na religião católica-apostólica-romana ou adquiriu
idéias de livre-pensador, usa a medicina oficial e uma arte erudita. Sua
ação e pensamento procuram ser racionais e conscientes. Essa minoria
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é a elite do país. Ela ignora profundamente tudo que se agita subterrâneamente, tudo que há de estranho, de diferente e de atemorizador na
forma de viver e de pensar da maior parte da população, que não passou
pelo cadinho da escola e das facilidades materiais da vida.
Dando interpretações diferentes à maior parte dos fenômenos, os
meios populares urbanos e, ainda mais, os rurais, possuem toda uma
outra estruturação mental e equipamento material.
A vida e a morte não são mais regulados pelo esclerosado dum
catolicismo dogmático e erudito, mas pela atuação viva e acessível do
cristianismo deturpado e das formas sincréhcas do espiritismo, d a macumba e de crendices e superstições sem número.
A literatura, a arte, a medicina e outras ciências tem caracteres
diferentes. Algumas vezes, quase temos a impressão de que duas civilizações se superpõem e de que a não oficial poderá um dia tomar a sua
revanche e romper os diques que lhe são opostos pela forma de viver da
minoria. Para isso bastaria que esta falhasse em sua missão e não resolvesse o problema do enquadramento das grandes massas populares à
forma de cultura erudita, que mantém o país em certo rendimento e no
nível da civilização de outras nações de seu tempo.
Todavia, a análise científica do problema não possibilita ainda afirmar
a existência de dois extratos de cultura diferentes em uma nação do tipo
das ocidentais contemporâneas. É verdade, porém, que a idéia de Kulíurj-chichien do método histórico-cultural alemão se tem aplicado a culturas superpostas uma a outra, dentro da mesma área geográfica, de tal
maneira que monumentos ou instituições das mais antigas sobrevivem
na mais recente.
E ainda estamos no começo do estudo do folclore e das artes populares. O problema da estratifi<^ição de culturas ou da existência de uma
mesma cultura com setores diferenciados apenas superficialmente, incapazes de alterar sua estrutura, é questão das mais interessantes a serem
analisadas.
Quais os fenômenos culturais produzidos pelo uso de trens elétricos,
arranha-céus, etc., por grupos de pessoas cuja formação educacional e
maneira de pensar não correspondem a fabricação e manutenção desses
elementos materiais da civilização? Haverá real integração de uns a
outros ou ela será fenômeno aparente, artificial e provisório?
A existência de dois mundos dentro do mesmo país: um oficial, outro
subterrâneo, foi a tese que NIETZSCHE elaborou a respeito da Grécia, quando
analisou as origens da tragédia grega.
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O fato é que o fenômeno da arte popular só existe quando não há
unidade de manifestações culturais dentro da mesma população de um
país.
Paralelo ao das artes eruditas, ambos existem quando a cultura está
fracionada, produzindo uma de suas partes forma de vida e conseqüentes
elementos estéticos, diferentes da outra.

CAUSAS DO FRACIONAMENTO DE CULTURAS
Nas épocas profundamente democráticas em que todo o povo participa da direção da coletividade, como a do século XIII nas comunas
italianas, existe uma unidade na arte, porque o povo a realiza, a contempla e a critica. Enquanto não há monopólio da cultura intelectual
e dos meios de produção, o fracionamento não assume proporções importantes.
O individualismo e o absolutismo que se desenvolvem a partir do
Renascimento vão monopolizar conscientemente a cultura intelectual
e fazer um esforço destinado a inferiorizar as atividades populares.
Na França, por exemplo, o regulamento da Academia, criada nos
princípios do século xvn, proíbe taxativamente, às corporações de ofícios,
de fazer pintura, escultura e arquitetura: as grandes artes, em suma.
Elas deveriam limitar-se, de acordo com a lei, às "artes-menores". Em
Nuremberg, conhecem-se os esforços que foram feitos pelos burgueses no
século xvi, impedindo os humanistas de divulgarem a cultura pelo povo.
LEWIS MUMFORD em sua obra The Condltion oj Man (3) analisa
esse fenômeno do convencionalismo afetado, que sucedeu ao primeiro
humanismo, organizando-se como expressão erudita da elite. Mas as
afetações do humanismo clássico serviram a um outro propósito: elas
ajudaram a aviltar (4) e degradar a arte popular. O grande florescimento
do século xui produziria língua e arte do próprio país. DANTE, com verdadeiro instinto do que é vivo, escolheu o toscano para escrever a Divina
Comédia, de preferência ao erudito latim da Igreja, ou ao aristocrático
idioma da Pró vença. Foi escolha deliberada.
Nessa época o culto da Virgem foi um culto popular. E o artesão
não somente tomava parte nas procissões e representava papéis nos autos
religiosos mas também ajudava a escolher o arquiteto e a criticar a decoração dos grandes edifícios. A função do criticismo era tão universal
como as oportunidades da criação estética.
Para fazer a nova ordem do capitalismo e absolutismo vencer, foi
necessário lançar esta cultura popular em descrédito: diminuir e emascular

cada coisa por ele criada; desafiar sua moralidade e ridicularizar sua
estética; caracterizar como brutas ou bárbaras todas as suas maiores
realizações; pretender que os Romanos foram melhores arquitetos do
que o povo que construíra Chartres e que uma comédia de terceira ordem
de TERÊNCIO ou PLAUTO era infinitamente superior aos mistérios e autos
locais ou à commédia delCarte. Esta definição continuou com a transferência de autoridade dos próprios trabalhadores a um déspota estético:
"o homem de gosto", aquele que lera os tratados clássicos e conservara
de memória as regras clássicas.
Gosto clássico significa obediência a fórmulas estereotipadas. Então
o trabalhador, como RUSKIN bem o notou, deve submeter-se a uma alta
autoridade e utilizar sua habilidade na imitação mecânica de formas
mortas.
Essa longa tentativa de aniquilação da cultura intelectual do povo
tomou também outra forma: a do monopólio pelo ensino das conquistas
que a ciência ia fazendo. Ainda neste século, a freqüência de pessoas de
origem camponesa e operária nas escolas superiores, num país democrático como a França, não atinge, em média, a 2% do total de alunos.
No Brasil ela não parece ter chegado nunca a 1%.

CARACTERÍSTICAS DAS ARTES POPULARES
A arte popular é feita a fim de satisfazer necessidades do grupo social,
ou ornar objeto útil.
Em princípio seus produtos são:
d) funcionais
b) coletivos
Sua existência corresponde a um aspecto vivo da sociedade e de
suas relações com o meio ambiente. Vasos, brinquedos, panelas, ceStas,
proas de barco, móveis, papéis recortados, máscaras, e trajes de festas,
orixás de macumbas, etc. São vendidos nos mercados ou feitos em casa
a fim de serem imediatamente usados pelo seu possuidor. Eles não se
destinam a coleções ou a uma função decorativa. Vão ser gastos e substituídos por outros.
A sensibilidade estética age na escolha das proporções e das cores
dos objetos ou em sua decoração.
A existência de ornaíos aplicados sobre objetos úteis, como a casa
ou o móvel, é problema que compete à ciência da arte resolver. Sua origem
imitativa ou imaginativa, utilitária ou gratuita, depende dos casos e é

questão a resolver, outra vez, com muita pesquisa e trabalho. Muitas
vezes a ornamentação resulta de marcas de propriedade ou tribais e de
cópia de desenhos de plumagens e peles de animais ou traçados de fibras.
Mas os elementos de ritmo e de variação de algumas decorações terão
outra origem? Deixemos isso tudo à Estética.
O fato é que nas artes populares o objeto não é produto artificial
de esnobismo ou atividade gratuita. Ele tem finalidade e é imediatamente usado. E isso que lhe dá caráter vivo.
Na arte popular, a utilidade dos objetos impede os requintes de valorização individualista de seu criador. Ele exerce uma função prática
e imediata, exigida cotidianamente pelo grupo. Não pode ser colocado
numa redoma de ouro por alguns poucos beneficiados de atividade excedentária de luxo, como no caso resultante da perversão de algumas artes
de elite.
O artista ou, melhor, artesão popular faz parte da vida comum do
grupo e dele recebe as técnicas e a encomenda do seu trabalho.
Na arte folclórica não há destaque artificial e exagerado do indivíduo.
Em geral as peças não são mesmo assinadas, dada a inutilidade dessa
marca pessoal diante de fatos como o da imediata e real utilização do objeto
e seu conseqüente perecimento. Já 'a marca da fábrica não existe pela
falta de organização industrial de seus criadores e do meio em que são
produzidas.
O renome de um artista popular é quase sempre originado de sua
divulgação entre os meios eruditos e conseqüente propagação através
da imprensa e de empresas comerciais.
Em que medida um pintor é popular? Na proporção de sua ingenuidade e autodidatismo ou na de sua funcionalidade no seu próprio
meio? Não há a menor dúvida de que o é na segunda hipótese.
O pintor de ex-colos, de alguns estandartes de irmandades do interior ou de ranchos carnavalescos é popular.
O artista que já teve contacto com os meios eruditos para sentir a
necessidade de comprar telas e fazer trabalhos a óleo, não destinados
a um uso imediato no seu meio, é um autodidata, mas a sua pintura já
saiu do círculo das artes populares. Cedo seus quadros assinados estarão
nas coleções urbanas e cedo ele mesmo poderá se transplantar para um
meio erudito.
Sua pintura pode ser classificada como ingênua ou de autodidata,
mas, cientificamente, não se inclui in-totum no folclore.
Já, em relação às artes populares, o artesão não é um autodidata,
pois ele aprende no grupo as técnicas de seu trabalho.

GÊNESE DAS FORMAS DAS ARTES POPULARES
Entre os aspectos relacionados à gênese das formas de arte popular,
há o estudo das ocasiões em que elas são criadoras e das vezes em que
são sobrevivência de outras formas artísticas.
Duas teses se degladiam entre os especialistas deste assunto: a que
considera a arte folclórica como simples interpretação, retardada no
tempo, de formas da arte da elite, e a que nela descobre valores autênticos
e originais, dada a libertação das convenções e do maneirismo existentes,
durante alguns séculos, na arte erudita.
Este problema é dos mais interessantes e a verificação de seus justos
limites, por proposta nossa, vai ser um dos quatro temas de discussão,
da IV Reunião Plenária da Comissão Internacional das Artes e Tradições
Populares, a realizar-se no próximo ano na Europa (5).
A idéia de sobrevivência se apresenta de duas maneiras:
a) como cópia "degenerada" de padrões estilísticos dos
meios urbanos eruditos.
b) como utilização- de um patrimônio de formas antigas,
há centenas de anos incorporadas aos meios populares. Neste
segundo caso se admite uma autenticidade artística e grande
liberdade de interpretação por parte do povo, equivalente assim
à tese que reconhece aspectos criadores nas obras de arte folclóricas.
A questão é das mais profundas e intimamente ligada à História da
Arte e à Estética.
Ainda no século passado, esculturas e pinturas populares na Polônia
e na França apresentavam traços estilísticos de caráter bizantino e românico.
Problemas como o das reações da arte popular bizantina sobre a
arte erudita dos períodos de longa estabilidade; como o da permanência
desse estilo em todas as classes sociais, entre nações eslavas até o século
XVII e xvin; o da resistência dos meios populares à infiltração italianizante, através das aristocracias locais — são questões de grande importância e de compreensão paralela às da dinâmica das artes populares.
As esculturas dos calvários bretões, nos séculos xvi e xvii, são tanto
um problema nosso como da História e da Ciência da Arte.
Naturalmente que o "isolamento" e o "empobrecimento" de uma
região produzem um atraso na incorporação de novos elementos estilísticos, em moda nos centros urbanos irradiadores. As províncias pobres

vão repetir estados de espírito e formas já antiquados e ridículos noutros
locais, em que correspondem à vida de uns 40 ou 50 anos atrás.
Mesmo no Brasil, vemos, em alguns Estados, escritores "provincianos" que colocam 6 a 7 títulos sem importância, enfileirados por baixo
de seu nome, na capa de livros, cuja composição gráfica é também fora
da moda. A falta de riqueza econômica produziu as falhas materiais
que impossibilitam uma indústria gráfica moderna e também as atitudes
espirituais correspondentes. Nenhum dos dois setores acompanhou as
modificações formais ou essenciais da marcha do tempo.
Mas esse retardamento foi produzido pelo:
a) isolamento;
b) pobreza.
E não é característico e essencial às artes populares. Ele se produz
mesmo nas classes dirigentes, nas quais há superposição de camadas de
gosto, provenientes desses e de outros fatores. Além do mais, não se deve
confundir o avanço de formas culturais, com as oscilações e a rapidez
da moda, em nossa época, produtos, em grande parte, do esnobismo e
duma publicidade dirigida.
Por outro lado, em arte, a existência de modas antiquadas não impede
um surto criador de formas, bom gosto e sensibilidade na composição
total da obra de arte. O exemplo dos calvários bretões é irrespondível.
O dos elementos barrocos na cerâmica popular tcheca do século passado
também.
Alguns estudiosos deste problema fazem uma simplificação terminológica que não se adapta a todos os países. Eles consideram arte urbana
e arte rural, em vez de erudita e popular.
G. OPRESCO, no seu livro "L'Ari du Paysan Roumain" (6), escreve:
"No problema tão controvertido das relações entre a arte rural e a arte
urbana, as teorias extremas parecem igualmente falsas. A verdade estaria melhor na metade do-caminho entre as afirmações absolutas de uns
e de outros. A arte rústica não pode ser unicamente um reflexo da arte
das cidades. Ela não é também criação nova, sempre independente e
espontânea. E segundo as circunstâncias históricas e as condições locais,
segundo a natureza dos objetos, o habitante dos campos —- ou bem se
submeterá a normas mantidas quase intactas, desde épocas imemoriais,
transmitidas de pais a filhos, sem nenhuma relação com a arte citadma,
— ou bem imitará e reproduzirá, com instrumentos freqüentemente
improvisados, mas com sensibilidade fresca e sentido decorativo indiscutível, modelos emprestados à arte burguesa (7).

Estudos mais aprofundados virão, talvez, quebrar esta simetria
excessivamente rígida, deslocando a linha que parece separar demasiado
rigorosamente as duas hipóteses.
Estamos apenas no início de nossas pesquisas. Operamos com material mal classificado e, para certas regiões e certas épocas, insuficiente.
Faltam-nos, freqüentemente, elementos de comparação e, além disso,
lidamos com fenômenos que tomam tantas formas frustradas que o
espírito mais clarividente e sutil é freqüentemente apanhado de surpresa.
Uma extrema prudência é necessária. A forma e a decoração de um objeto
fabricado na cidade e transposto ao mundo da arte rural, podem sobreviver simplificadas, quase irreconhecíveis, centenas de anos, depois do
desaparecimento do modelo.
Quanto mais se conhece a história comparada dos costumes e dos
hábitos dos citadinos e dos camponeses, numa mesma unidade geográfica, mais se apercebe das influências múltiplas exercidas pelos primeiros
sobre os segundos. Grande número de vezes é pela ignorância dos dados
do problema que se conclui da independência inteira da arte rural."
Atualmente, já foram feitos alguns estudos científicos sobre a décalage
no tempo de temas decorativos eruditos, passados à arte popular.
Na França, a partir de 1941, o Museu de Artes e Tradições Populares
empreendeu grande inquérito sobre o equipamento doméstico popular,
sobretudo, o mobiliário. Até abril de 1946 haviam sido estudados no
seu próprio ambiente, em 87 dos 90 departamentos franceses, 13.420
móveis.
Uma das conclusões dessa pesquisa foi a de que, no começo do século xix, os estilos dominantes no mobiliário rural eram o geométrico,
o Luís XIII e o Luís XV.
Com esse material de trabalho Melle. TARDE, assistente do Museu,
preparou um livro, ainda inédito, no qual é comparada a temática erudita
dos séculos xvn e xvm e a popular do xix. GEORGES HENRI RIVIÈRE
e MARCEL MAGET também estudaram o assunto.
Um dos mais importantes analistas da sobrevivência ornamental
na arte popular é o especialista rumeno N. JORGA. Apoiado em profundo
conhecimento de história da arte, o conhecido professor estuda as influencias sofridas pela arte popular da Europa Oriental, desde a época do
povoamento trácio até os nossos dias. Para ele, por exemplo, a maneira
das mulheres usarem o xale em certas regiões rumenas, nas quais houve,
no passado, residências reais, foi imitada das modas da corte válaca nos
séculos xv e xvi, tais como são vistas nos retratos de doadores, conser-
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vados em igrejas. Por outro lado, a ornamentação geométrica será de
origem trácia.
Estas atribuições são, muitas vezes, superficiais e difíceis de serem
cientificamente provadas.
Também existiu, na Idade Média, épocas
em que os costumes rurais e a arte do povo influenciavam as origens da
arte erudita. Por outro lado, em coisas elementares, há possibilidades
de simultaneidade de formar. O compasso é um gerador de estilizações
semelhantes, tanto entre o povo como nas classes cultas.
Igualmente, ainda, se carece de chegar a conclusões seguras, relativas
à questão levantada por HENRI FOCILLON: "A arte popular se move
nesta zona de feliz incerteza, onde se exerce aquilo que nós chamamos
azar, acidente, mutação. Nela não se deixa de lembrar a arte de nossa
Idade Média e sobretudo a arte românica: regida por uma estilística, que
lida com ela, sem a infringir, mas dela tira partido para variações infinitas que garecem simples expressão do capricho, quando se ignora seu
segredo." (8)
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O fato é que o povo tem demonstrado uma espontaneidade e uma
ausência de academismo, que lhe possibilita o livre jogo estético das
proporções e dos acordos de cores nas suas obras de arte. Seu bom gosto
e sua sensibilidade são inegáveis- e atraíram os artistas modernos e muitos
colecionadores.
A ventura de ser artista não é privilégio de poucos seres iluminados
pela graça divina, mas accessível à grande massa dos homens. O bom
gosto não é igualmente propriedade da aristocracia. Apesar de todas as
tentativas de reservá-lo à elite, a maré humana, superior às comportas
de classe, fez com que a sensibilidade estética viesse à tona em inúmeras
obras de artesãos e artistas populares. Ele é atributo da espécie, não de
privilegiados.
Aliás um dos grandes temas da Estética moderna, é o da tese de W.
DEONNA da Universidade de Genebra, de ARTUR HABERLANDT do Museu
Etnográfico de Viena e de alguns alemães de que todo o objeto manusjactus pelo homem é objeto de arte. Em todo produto humano entram
as relações de forma, ou os acordos de cores, conseqüência natural da
estrutura dos nossos sentidos e da sensibilidade.
Sensibilidade estética é, no entanto, diferente de invenção. Esta,
em arte, é difícil, sendo no seu conjunto, mais um produto social das condições e do nível técnico, que individual. A teoria romântica exagerou
muito a força criadora das artes populares. Como diz FOCILLON, a noção
de inspiração popular e a de simplicidade primitiva não podem mais ser
aceitas sem crítica. Seria possível fazer uma história das artes populares.

Figura l
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a partir do fim da Idade Média, e em alguns pontos, chegar-se-ia à história
da arte erudita. Todavia, disso não se pode deduzir a exageração oposta à
dos românticos. HABERLANDT, em passagem citada por G. OPRESCO (10),
diz que "a arte rústica não é somente uma arte burguesa fora de moda
ou retardada, mas, freqüentemente, um capítulo da arte geral. Tradições
muito antigas, correntes, por assim dizer, pré-históricas, se encontram
nela. Essas formas e essas técnicas não são a esmola duma civilização
superior, mas, em muitos casos, uma antiga propriedade fielmente conservada".
Em 1924, bem afastado da época dos românticos, DANIEL BAUDBOVY, em seu excelente trabalho sobre A Arte Rústica da Suíça, afirmava
que "a arte popular ia até as origens da civilização, mergulhando suas
raízes no fundo humano comum".
Na tese que HABERLANDT apresentou ao I Congresso Internacional
de Artes Populares (11), o grande especialista austríaco formulou as suas
dúvidas, afirmando que, excetuados os elementos dinâmicos, unindo
historicamente a arte popular à grande arte, não se está utilizando métodos adequados para a compreensão do problema das energias plásticas, geradoras das formas artísticas nos povos europeus. Isto é possivelmente efeito, diz HABERLANDT, do fato de o cânon estético tradicional
das ciências da arte exigir excessivas análises e métodos demasiado sistemáticos, "mais que parciais, para não dizer caducos, no problema da
pesquisa de normas históricas neste assunto".
"Tento estabelecer, diz ele, um programa que nos permita procurar no povo as forças geradoras da arte, aonde o povo e somente o povo
possa fornecer o esforço criador.
Consideremos, assim, os instrumentos de trabalho: charrua, arado,
jugo, balde de ordenhar, cepo de preparar linho, etc. Vejamos ainda o
trabalho de madeira na construção duma casa ou de um abrigo rústico.
Todas estas formas são utilitárias e até nos detalhes foram realizadas
no espírito das experiências tentadas pelas gerações que se sucederam.
Na mesma ordem de idéias, arrisco-me a falar de numerosos exemplos
tirados deste domínio de formas e valores estéticos, constituindo um elemento verdadeiramente fecundo para a criação utilitária.
Dou importância à palavra criador, porque ela nos permite efetuar
uma aproximação entre a arte. popular, no seu método, e a arte de engenheiro de nosso tempo na construção dum iate a vela, dum chassis elegante, dum aparelho aeronáutico.
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Foi, portanto, através do trabalhador do povo, do vulgos in. populo,
que se constituiu, na origem, o domínio tão rico e tão vasto que é a arte
da construção em geral.
Não é, com efeito, senão duma influência utilitária que podem sair
categorias de formas da ordem daquelas que encontramos nos documentos
que vos apresentamos.
Esta potência criadora primitiva surpreende hoje, talvez, ainda
mais, o sábio interessado nas coisas de arte, se ele estuda em toda a Europa
a evolução dos elementos decorativos das canecas de pastores, dos cajados
e de todos outros objetos.
É o espírito da massa que a arte exprime de alguma maneira. Gerações inteiras de jovens mostraram uma atividade cheia de terna perseverança, pois que se tratava da fabricação de presentes de amor populares; estas criações da arte popular testemunham um gênio sem igual,
cheio de variedade e sabendo sem interrupção se renovar.
Ora, vejamos, em comparação, o processas de formação dos modos de
ornamentação estereotipado do barroco e do rococó, fundamentando-nos
sobre os modelos e os croquis de mestres secundários destes períodos de
estilo: cerâmica, vidros, trabalhos de couro, objetos trançados e tecidos,
eis quais são, na maior parte, os trabalhos eu; a técnica mesma, desde
épocas primitivas, guia o artista do povo tanto na execução como na
criação dos modelos, como parte integrante do patrimônio mais estritamente popular.
Sua infiltração na grande arte foi freqüentemente constatada. Estes
exemplos bastam amplamente para mostrar a necessidade de submeter
a uma revisão e a uma crítica fundamental a opinião que vê na arte popular uma alteração do patrimônio de cultura.
Mas no impulso possante, conduzindo da reflexão à concepção artística, o trabalho d'après nature tem importância primordial na criação
popular; nós pensamos aqui nas fabulações, nas formas animais, nos
fenômenos que, dando-nos ama idéia da mentalidade própria à vida pastoral na Europa, freqüentemente não podem renegar sua origem exclusivamente material.
Finalmente, se se considera que em arte, como já o fazem nossos
contemporâneos e o farão sem tardar os estudiosos, o distinguo científico
entre arte utilitária e arte pura não é em suma senão um simples sistema,
o problema da arte pela arte se encontrando resolvido e regrado em sua
perda, acabar-se-á por estimar no seu justo valor a arte popular das nações
da Europa, sem que haja necessidade de remover montanhas no domínio
das ciências históricas."

CLASSIFICAÇÃO DAS ARTES POPULARES
As artes populares, fazendo parte do folclore, são na Alemanha e
na França incluídas na Etnografia dos países europeus. Todavia, o caráter particular do folclore que corresponde às criações de uma parte da
coletividade, acentua, a necessidade de um adjetivo, que a particul arize
como setor especial da etnografia. Esta, na realidade, pode e deve também
estudar as manifestações das classes eruditas.
P. SEBILLOT empregava a denominação de etnografia folclórica, para
aquela ciência do homem. Esse termo foi adotado nas Faculdades de
Letras e de Direito da Universidade de Paris (12).
É evidente que as artes populares não se podem encaixar em estruturas técnicas prévias. Elas têm diversas facetas e grande mobilidade
de posição.
Unicamente para facilitar seu manejo e em vista da obtenção de
uma terminologia mais prática, nós podemos grupar os objetos de arte
folclórica em:

Figura 5

Figura 7

a) Equipamento Doméstico — (móveis, cerâmica de uso caseiro, peças decorativas, etc.);
b) Equipamento Religioso — (ídolos, amuletos, etc.);
c) Equipamento Musical—(instrumentos musicais, etc.);
d) Equipamento Recreativo — (relativo às festas populares,
jogos, representações dramáticas, etc.);
e) Equipamento de Transportes — (carros, barcos, etc.); ,
j) Equipamento de Indumentária — (costumes, chapéus,
sapatos, etc.);
g) Equipamento Militar — (armas, etc.);
H) Equipamento Técnico — (relativo a técnicas artesanais,
etc.);
i) Arquitetura.
E. outros tipos de equipamento mais particularizados ou menos importantes.
Alguns grupos podem subdividir-se em rural e urbano como o do E.
Doméstico e o da Arquitetura; a indumentária pode ser civil e religiosa;
outras especificações podem ser feitas.
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A denominação de equipamento, utilizada em parte pelo Museu
de Artes e Tradições Populares de Paris e adotada integralmente pelo
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil, fundamenta-se
nos fatos de se tratarem de objetos e de terem estes uma finalidade.
Do ponto de vista da divisão de trabalho, no fabrico em relação ao
grupo social, as artes populares podem ser:
ã) Do lar ou do indivíduo, guando produzidas por qualquer
pessoa, em sua própria casa;
b) Do povoado ou do pequeno artesão, quando resultado do
trabalho de artesões especializados.
Quanto à extensão geográfica do seu aparecimento, podem ser:
a) Locais, encontradas num único ponto, mais ou menos
amplo;
b) Regionais, quando aparecem em grande região, numa
província ou estado;
c) Nacionais, quando se estendem por todo um país.
Naturalmente, essas divisões são meramente formais e destinam-se
a facilitar o estudo das peças, sem as definir.
Do ponto de vista geral do folclore, mas com um sentido mais de
catalogo de títulos que classifica ti vo, é interessante consultar a lista de
AARNE-THOMPSON, reestruturada por R. STELLE BOGGS, diretor de "Folklore of Américas" (13).

METODOLOGIA DAS ARTES POPULARES
Houve, até agora, duas maneiras fundamentais de encarar o estudo
das artes populares:
à) estética (sentido restrito da palavra);
b) antropológica.
A primeira está na base do interesse de muitos coletores de objetos
de arte folclórica, em geral artistas ou dilettanti. Colecionam objetos
de procedência diversa e interessam-se unicamente pelo aspecto artístico.
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não indagando a sua origem, a sua função, nem seus laços com o complexo
cultural, de que faz parte.
Os objetos são analisados isoladamente pelos critérios descritivos
e, algumas vezes, subjetivos, quanto à forma, qualidade, gosto, etc.. Vão
servir à contemplação estética, ou inspiram novos trabalhos artísticos.
Num estágio mais avançado o colecionador já se interessa pela técnica de fabricação, pelos problemas sobre a origem dos ornatos, ou das
proporções e acordos de cores, tendendo seja a utilizar a teoria cultural
das idéias e necessidades elementares, seja a preocupar-se em fazer comparações e ligações entre objetos de origem diversa.
O critério antropológico, ou mais comumente, etnográfico situa o
objeto da arte no seu complexo cultural e não o analisa como obra de
arte pura, abandona essa idéia antiquada e vai explicar suas origens e
suas relações com o meio. Alguns etnógrafos, além de pesquisarem os
problemas de idéias e necessidades elementares e os da difusão e dos círculos culturais, encaram os objetos folclóricos, sobretudo, na função que
exercem num grupo social.
As peças escolhidas, isoladamente, e depois grupadas em museus,
têm muito menor interesse para a etnografia e para a ciência da arte. A
colheita de material deve ser feita segundo plano de trabalho preestabelecido, que realize intensa colheita de material e de dados em toda
uma região.
Os diversos pesquisadores devem anotar um diário das atividades
diretamente ligadas a esse trabalho e preparar para cada objeto uma
monografia em que constem as técnicas de fabricação, conservação e de
utilização, os caracteres econômicos, jurídicos, sociais, ideológicos e estéticos, a história do espécime e do tipo, a comparação, as opiniões e as
referências (14).
No Museu de Artes e Tradições Populares de Paris, em 1947, tivemos
ocasião de examinar excelente monografia feita como tese da Escola do
Louvre, sobre os atéliers cerâmicos da cidadezinha de St. Jean La Poterie.
Nela se fez um retrospecto da história desse artesanato no local, desde
o século xvi e se estudaram as matérias-primas, os locais de trabalho,
o instrumental, as operações, o catálogo da produção, o funcionamento
econômico e social da empresa, os costumes, a língua profissional e a
técnica de trabalho, bem pormenorizada.
Antes do estudo propriamente da cerâmica o autor nos deu uma
idéia geográfica, econômica e sociológica da região. É o método da monoia intensiva.
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Além dele, o pesquisador de artes populares pode utilizar-se parcialmente de:
1) observação direta;
2) informações diretas;
3) inquéritos indiretos.
Na observação direta, o próprio estudioso vê o fenômeno folclórico
ou o objeto no seu meio vivo. Pode aumentar as condições de segurança
de seu trabalho, utilizando o desenho, a fotografia, o cinema, a gravação
sonora, notações convencionais, etc. Impõe-se uma análise prévia das
circunstâncias da observação, a fim de se verificar se o caso observado
se apresenta normalmente e sem deturpações. Também é interessante
o aproveitamento de vários observadores e informadores, operando simultaneamente, a fim de diminuir as conseqüências da equação pessoal
de cada um dos pesquisadores.
Na informação direta, o estudioso está em contacto com pessoas
que explicam e contam os fatos e as técnicas. Aqui, mais ainda, é necessário separar o joio do trigo, assegurar-se bem da veracidade e ausência
de preconceitos do informante. Em algumas enquêtes diretas, folcloristas
têm tido contacto com padres e professores locais, com dirigentes de
associações religiosas ou recreativas populares, etc.
Os inquéritos feitos através de questionários escritos são muito utilizados, principalmente para levantamentos extensivos.
Em 1946, o Museu de Artes e Tradições Populares de Paris realizou,
por proposta da Seção de Ciências Religiosas da Escola de Altos Estudos
da Sorbonne, um inquérito desse gênero sobre Testemunhos materiais das
crenças mágico-religiosas na habitação e sobre a pessoa. Daremos aqui uma
idéia de como era ele feito.
O questionário preparatório se dividia em:
"1. Generalidades — com explicações sobre os jatos a recensear, meios
de fazer o inquérito, conselhos, etc.;
2. Fatos a estudar:
— Cruzes sobre ou em torno de portas
Fazem-se ainda
quando se terminou de fazê-las
Cruzes sobre prédios comerciais ou de habitação ?
Cruzes pintadas?
Cruzes feitas com vegetais ? Quais
?
Em que parte do ano?
Que acontece às velhas cruzes de vegetais?
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— Fogueiras de São João
etc. etc.
— Mobiliário Religioso
etc. etc.
— Mobiliário com junção religiosa secundária
etc.
- Sepulturas
etc.
—• Relação com a época e as classes sociais
etc.
3. Centros Regionais de Interesse'.
Quais são as Regiões, Estados, Municípios que vos parecem merecer
um estudo aprofundado? Por quais razões?
4. Pessoas e Organismos:
Quais são as pessoas e organismos suscetíveis de tomar parte neste
inquérito? Por que razões (competência, influência, local, etc.)? Indicar
seus endereços, profissões e razões sociais.
5. Coleções'.
Conheceis coleções públicas ou particulares suscetíveis de favorecer
as pesquisas? Quais são as pessoas às quais seria necessário pedir permissão para descrever ou ver essas coleções?"
Essencial nas pesquisas folclóricas em geral é a distribuição aos coletores de material de instruções, sumárias e bem feitas, que orientem
e uniformizem na medida do necessário, o trabalho.
Essas Instruções, utilizadas amplamente pelos museus franceses,
resumem as condições de : 1) diário e atividade; 2) centros de interesse
e escolha de espécimes; 3) inventário; 4) descrição dos espécimes; 5) relatório final; 6) documentação complementar; 7) despesas.
Entre os exemplos de Instruções mais úteis e que mais possam interessar-nos está o do Prof. MARCEL MAGET, diretor do Laboratório de
Etnografia Francesa do M. A. T. P., a respeito do estudo do equipamento
material, sobretudo através da monografia do objeto. A obra ainda está
inédita. Um resumo foi divulgado entre os auxiliares do Museu; e daremos
aqui seus dados essenciais, pela boa orientação que poderá fornecer a
nossos pesquisadores.
1) Fontes de documentação:
a) o próprio objeto;
b) documentação, incluindo impressos, desenhos,
dos quais uma parte pode ser anterior à enquête.
2. Pasta de estudos: com as notas redigidas, croquis, etc.

fotos, etc.,

3. Monografia: após haver recolhido o máximo de documentação
acessível no momento, deve-se redigir a monografia, síntese das informações obtidas. Esta, instrumento de pesquisa, é diferente da ficha
museográfica (15), meio de consulta.
Conhecido e descrito o objeto, deve-se passar ao estudo dos gestos,
das atividades, cujo exercício ele condiciona. A ação é tanto mais bem
compreendida quanto os personagens e instrumentos são previamente
conhecidos. No trabalho etnográfico vamos do material à atividade
física, desta à atividade mental.
Depois da monografia do objeto, vêm, por etapas sucessivas, o inventário sistemático que se ocupa da totalidade observável do equipamento de um grupo familiar, técnico, etc.; a monografia de empresa de
produção artesanal, agrícola ou industrial; a monografia de grupo com
função religiosa (Irmandade, Confraria, etc.) até chegar >às de povoado,
município, etc.
4. Principais Artigos da Monograjia de Objeto:
a) denominação exata do objeto no linguajar local ou
técnico e 'no vernáculo;
b) descrição física e tecnológica. Para ser completa, encara igualmente os jenâmenos econômicof e sociais, as representações coletivas Intelectuais ou. religiosas que acompanham sua
produção, seu emprego e sua transmissão. Sublinha, enfim, os
caracteres estéticos;
c) datas de fabrico, utilizações, transmissão, desuso, etc,-;
d) comparação com outros tipos; julgamentos de valor
feitos pelos que os fabricam ou usam.;
Ê) referências documentárias ou museográficas.

Uma série enorme de dados particulares se inclui nesse esquema
geral. Com ele fica bem situado o objeto da arte popular e se pode chegar
à sua exata definição e possível compreensão de seus elementos estéticos.
Não há dúvida de que em nosso país há um campo extenso para
estes estudos. Influências predominantes lusas, negras e indígenas, e
ainda reflexos italianos, alemães, etc., criaram inúmeros aspectos em
nossas artes populares. Ela não é nem demasiado original nem pobre.
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Esperemos as pesquisas que o interesse por esta ciência começa a incentivar.
NOTAS
1) "The traditional learnlng o} the unculiered classe o) civilued nations";
2) Na publicação do Instituto Internacional de Cooperação Intelectual: Artpopulairc.
(Travaux artistiques^ et scientifiques du I Congrès International dês Arts Populaires),
— Prague, 1928 — Éditions Duchartre, Paris.
3) Citado in Popular English Art—NOEL CARRIGION and CLARKE HUTTON —
The King Pinguin Book — London and N. Y. 1945.
4) Deba.se em inglês é interessante pois "aviltar" e "retirar as bases" significam a
mesma coisa. Desde que uma pessoa ou entidade deixe de ter uma função, que suas
atividades não tenham uma base real, ou correspondam a uma necessidade, ela tende a
aviltar-se.
5) C. I. A. P. — Compte - Rendu Sommaire dês Travaux de Ia III Session Plenière — Paris, Musée de 1'Homme — 1 5 Octobre 1947 — página 7: Sujeis de Dlscussion potir lês Futures Runions de Ia C. I. A. P. a) "Dans quelle mesure 1'existence dês
arts et traditions populaires s'explique-t-elle par un décalage dês millieux populaires par
rapport aux millieux cultives (proposition de M. MÁRIO BARATA, Brésil)".
6) Publicação da Acadimle Roumaine — Bucarest— 1937, págs. 14 e 15.
7) Cf. o prefácio de H. FOCILLON no catálogo da Exposição de Arte Báltica organizada em 1935 por JOURGIS BALTRUSAITIC, nas salas do Trocadero (Nota de G. OPRESCO).
8) Autor de L'Art Populaire en Raumanie, Paris, 1923, livro no qual desenvolve e
exemplifica suas teses.
9) In Introd. (op. ei t.).
10) Sobre o assunto das relações entre a arte popular e a erudita há a monografia do Dr. V. FABIAN, Diretor do Museu Etnográfico de Praga, apresentada ao I
Congresso Internacional de Artes Populares.
11) Op. cit., pág. 14.
12) In Art Populaire, op. cit., págs. 22 e 23.
13) Ver pág. 204 de P. L. MENON et R. LECOTTE — Au Village de France — Ed.
Bourrelier, Cie. — Paris — 1946.
14) Ver a proposta apresentada pelo Prof. R. S. BOGGS à 3.' Sessão Plenária da Comissão Internacional de Artes e Tradições Populares: C. I. A. P. 322-47 A; o documento
C. I. A. P. 307-47 A e vária em Cultura, n.° l, págs. 274-280, incluindo essa lista.
15) Ver os métodos de trabalho no Museu de Artes e Tradições Populares de Paris,
na comunicação de G. HENRI RIVIÈRE publicada em "MAN", 1947, 2, e nas Instruções
da Coleta MARCEL MAGET.
16) Um modelo simples mas útil, de ficha de museus de artes populares é o de
Capitanata, em Foggia, na Itália, estudado em Mouseion, órgão do O. I. M., n.08 35 e 36,
em 1936.
LEGENDAS DAS GRAVURAS
Figura n.° l — A r t e s Populares — Equipamento religioso: Pintura de Yeraanjá, usada nas macumbas
da_ Bahia. Objeto do Departamento de Cultura de São Paulo. Foto do Arquivo da Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
Figuras n.os 2 e 3 — Cabeça de proa de barco do rio São Francisco. Lapa. Arte popular feita por artesões
especializados. Fotos do Arquivo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Figura n.° 4 — Cabeça de proa de barco. Lapa. Bahia. O uso dessas figuras de proa vem da antigüidade
e foi muito comum nos navios de madeira do nosso Império. No Museu Histórico' Nacional do Rio ha algumas que pertenceram a navios de guerra do século XIX. Em Lapa no começo deste século, existiu famoso
escultor popular do qual se encontra bela cabeça de caboclo no Museu Nacional. Foto do Arquivo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
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Figuras n°«. 5, 6 e 7 — Santo de madeira de origem popular encontrado em Ouro Preto. Coleção do autor.
Altura: 15 cms. Largura entre os cotovelos: 3,cm6.
Figura n.° 8—Castão de bengala de madeira negra com decoração animalista, cuja estilização tem
características de origem negra. Adquirida no Rio de Janeiro sem documentação sobre a sua origem. Objeto
da coleção do autor. Comprimento: 17 cm. Largura máxima: 6cm,5.

4cm,l, no lado do orifício menor.
Figura n.° 11 — Vassoura de Nanã-Burucu-Pacaiâ-sffalodé.
Fetiche do orixá Nana ou Nanamburucu.
Objeto de forma cilíndrica, composto por associação cie varetas (piaçava? palhas de dendê?) e revestido
com pano e pulseiras de contas de várias cores e formas, Numa das pontas, rabicho de crina (de boi ? de
cavalo ?). Preso, um pequeno crucifixo. Traz pendurado um signo-de-Salomão e três breves. Comp.
69cm. Usado em xangô, seitas nagôs, no pegi. Colhido no Recife, Estado de Pernambuco, pela Missão de
Pesquisas Folclóricas, 1938. As informações foram dadas pelo babalorixá Apolinário Gomes da Mota, que
esclareceu: "Estes dois objetos não entram em cerimônia nenhuma, só ficam no pegi para adoração. A cor
roxa é de Nana. Sabe da nação pelo número de buzos (búzios). O nagô deve ter 12 buzos; o gêge deve ter
8 buzos; o congo deve ter 16 buzos; o xambá deve ter 12 buzos. — No tempo da vida de Nana ela era assistente (parteira) e por isso, como toda assistente, tem um breve pendurado no pescoço para aliviar o parto
das mulheres: por isso é que nesta vassoura nagô tem três breves".
Trazia uma segunda nota de colheita, em que era chamado "Mestre-pegi grande". Apolinário informou
que Nanã-Burucu-Pacatá-Malodé "é o nome dela (nana) em africano".
Objetos e Documentação da Discoteca Pública Municipal de São Paulo. Foto fornecido a D. P. H. A . N
pela Sra. Oneyda Alvarenga.
Figura n.° 12 — Milagre (ex-voto). Escultura em madeira. Altura: 17cm. Colhida no Cruzeiro da Menina, em Patos, Estado da Paraíba. Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938. Objeto e Documentação da
Discoteca Pública Municipal de São Paulo. Foto fornecida à D. P. H. A. N. pela Sra. Oneyda Alvarenga.
Figura n.° 13 — Piano-de-cuia, antigamente Aguê. Instrumento musical de percussão, tipo chocalho.
Cabaça envolvida numa rede em que estão presos búzios e contas-de-Nossa-Senhora e tendo no pescoço
uma alça de linha grossa torcida. Usado nos candomblés; no Terreiro Averaquange. — Colhidos por Camargo Guarnieri na Bahia, capital, a 26-1-1937. Objetos e Documentação da Discoteca Pública Municipal
de São Paulo. Foto fornecida à D. P. H. A. N. pela Sra. Oneyda Alvarenga.
Figura n.° 14 — a) Quartinha. Recipiente de água para os orixás. Cerâmica. Bílha vermelha, tendo
uma faixa branca decorada com pequenas incisões verticais. Boca quebrada. Traz inscrita a palavra: Oxum.
Alt. 23cm — Pela inscrição, é destinada ao orixá Oxum.
b} Quartinha. Recipiente de água para os orixás. Cerâmica. Bilha vermelha, tendo uma faixa branca
decorada com pequenas incisões pontilhadas. Traz amarradas ao gargalo uma fíta vermelha e outra branca .
Alt. aprox. 20cm. — Pelas cores das fitas, destinada ao orixá Xangô.
Objetos e Documentação da Discoteca Pública Municipal de São Paulo. Foto fornecida à D. P. H. A. N
pela Sra. Oneyda Alvarenga.
Figura n.° 15 — Artes Populares — Equipamento Doméstico — Cuias do Norte do Brasil com decorações florais. Objetos do Departamento de Cultura de São Paulo. Foto do arquivo da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Figura n.° 16—Cerâmica. Figura representando uma rendeira assentada, tendo uma almofada sobre
as pernas estendidas. Dimensões da base: íícin., 7 x 4cm., 3. Altura: 7cm. Usado em xangô. Doado pela
Assistência aos Psicopatas, do Recife. Colhido pela Missão de Pesquisas Folclóricas, Recife, Estado de Pernambuco, 1938.
Objeto e Documentação da Discoteca Pública Municipal de São Paulo. Foto fornecida à D. P. H. A. N.
pela Sra. Oneyda Alvarenga.
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c) Brinquedo de Co J me e Damtão. Cerâmica. Apetrecho dos orixás Bêgi ou Bêgui-Mêgui, os Gêmeos,
Veado, pintado de verde. Um dos chifres parcialmente quebrado. Comp.: Scm.ò alt. máxima: llcm.,3.
Usado em xangô. Informações dadas por Apolinário Gomes da Mota e José Brito da Silva. Colhido em Recife, Estado de Pernambuco, pela Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938.
d) Brinquedo de Cosme & Damião. Apetrecho dos orixás Bêgi ou Bêgui-Mêgui, os Gêmeos.

Cerâ-

iníormaçocs dadas por Apolmáno Gomes da Mota e José
Pernambuco, pela Missão de Pesquisas Folclóricas, 1938.
Objetos e Documentação da Discoteca Pública Municipal de São Paulo. Foto fornecida à D. P. H. A. N.
pela Sra. Oneyda Alvarenga.
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