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Resumo: Este trabalho compõe um processo de avaliação e
diagnóstico de políticas públicas direcionadas aos bens culturais registrados
como patrimônio imaterial do Brasil. Tendo como foco a construção de dois
Planos de Salvaguarda, o ofício de baianas de acarajé e o modo de fazer viola
de cocho, esta avaliação seguiu um percurso que parte da imersão dentro da
instituição que coordena as ações de salvaguarda, o DPI/Iphan, até aos
gestores, detentores e demais agentes que atuam com, e, sob esta política.
Buscando compreender o alcance e o impacto destas ações, possíveis
demandas e desdobramentos, compreende -se, aqui que o “mundo da política”
não é um dado a priori (Kuschinir, 2007), tornando-se fundamental alcançar a
perspectiva dos sujeitos pelos quais a política se experiencia e se constrói.
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1. O percurso da pesquisa 2
Neste artigo se expõe m os resultados de pesquisa realizada em
atividade de consultoria técnica voltada para avaliação de dois Planos de
Salvaguarda: o ofício das baianas de acarajé e o modo de fazer viola de
cocho. Compondo um processo amplo de avaliação da política de salvaguarda
dos bens registrados, desenvolvida no âmbito da Coordenação Geral da
Salvaguarda/DPI/Iphan, nesta análise estão presentes diferentes dimensões
pelas quais transitam estes bens ao longo de sua trajetória e m processo de
patrimonialização. Na análise destes dados, buscou -se estabelecer um
panorama e apontar perspectivas futuras para as ações e programas de
salvaguarda em torno destas expressões, a fim de criar parâmetros para
aperfeiçoamento das políticas púb licas voltadas ao patrimônio imaterial
brasileiro 3.
No Brasil, desde o ano de 2002 diferentes expressões culturais estão
sendo objeto de patrimonialização, a partir da figura jurídica denominada
“registro”, busca -se criar uma distinção, ao menos formal, e ntre os chamados
bens materiais e bens imateriais. Até o momento mais de vinte bens culturais
imateriais passaram pelo processo do registro, entre eles o modo de fazer
viola de cocho e o ofício das baianas de acarajé, objetos de análise desta
pesquisa. O acarajé juntamente com o abará e o caruru formam um conjunto de
oferendas votivas que até hoje circulam nas ruas das cidades brasileiras
através do tabuleiro. O emergir destas comidas ocorre nos tempos iniciais da
formação do próprio candomblé em Salvador, sendo que este ofício foi
reconhecido como patrimônio ainda em 2005. A viola de cocho é um
instrumento musical que se produz ao longo da baixada cuiabana entre os
estados do Mato Gros so e Mato Grosso do Sul, compõe diferentes expressões
locais, como o curu ru e o siriri, também reconhecido como patrimônio imaterial

Uma versão prévia deste texto foi apresentada ao GT “Política e Cultura: identidade e diversidade na América
Latina”, junto à IX Reunião de Antropologia do Mercosul, em 2011.
3 Consultoria em Antropologia Prodoc/Unesco. Coordenação Geral de Salvaguarda. Departamento de Patrimônio
Imaterial/IPHAN/Minc. Brasília, julho de 2010 a janeiro de 2011.
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no ano de 2005.
Os dados aqui apresentados estão direcionados a partir do Método de
Monitoramento e Avaliação da Política de Salvaguarda (CGS/DPI/IPHAN,
2010), documento construído como forma de o rientar e sistematizar a
avaliação das ações que constituem os planos de salvaguarda de bens
registrados. De modo geral, esta metodologia é composta por dois momentos,
o primeiro, refere -se a uma análise de ordem documental, que objetiva
recuperar o contexto institucional de cada registro. Em um segundo momento,
a avaliação se configura participativa, no sentido de buscar uma imersão junto
aos gestores responsáveis pela salvaguarda destes bens, como forma de
compreender conjuntamente o alcance e impacto das ações, assim como
futuras demandas a serem cont empladas em projetos vindouros.
Com este fim, foi rea lizado trabalho de campo junto à Associação das
Baianas de Acarajé e Mingau do Estado da Bahia (Abam), localizada no Centro
Histórico do Pelourinho, cidade de Salvador. Esta entidade é a instituição
gestora responsável pelas ações de Salvaguarda voltadas para o ofício de
baianas de acarajé. Além de acompanhar o cotidiano de trabalho desta
associação, foram realizadas entrevistas com agentes que direcionaram ações
pontuais de salvaguarda. Neste mesmo trajeto de pesquisa, me aproximei de
detentores e gestores locais das ações de salvaguarda da viola de cocho
através da participação em grupos focais. Em trabalho de campo realizado nas
cidades de Cuiabá (MT) e Co rumbá (MS), acompanhei reuniões e encontros
dos principais envolvidos com esta salvaguarda, além de entrevistar e
conhecer mais de perto a concretizaçã o das ações propriamente ditas.
Nestas

ocasiões

foi

possível

também

me

aproximar

das

Superintendências Re gionais do Iphan, que idealmente deveriam acompanhar a
execução destas salvaguardas, do Centro Nacional de Folclore e Cultura
Popular (CNFCP), instituição responsável pelos Inventários e proponente dos
dois registros aqui analisados, e pelo Programa de Apoio ao Artesanato de
Tradição Cultural (Promoart), projeto que implementou ações envolvendo o
ofício das baianas de acarajé e o modo de fazer viola de cocho.
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Para tanto, boa parte do desenvolvimento desta pesquisa foi realizada
no interior do próprio Depart amento de Patrimônio Imaterial (DPI/IPHAN), junto
à Coordenação de Salvaguarda, momento fundamental para compreender os
procedimentos

que

pautam

a

atuação

deste

órgão

governamental.

Compreender as diferentes intenções dos agentes envolvidos com estas
salvaguardas implicava, sobretudo, realizar uma observação ativa no interior
da instituição responsável por todos estes processos, neste caso, envolvia
refletir

criticamente

sobre

a

própria

atuação

e

iniciativas

do

Iphan,

direcionadas aos grupos detentores dest es bens culturais. Com isto posto, ao
final deste processo avaliativo tecido de maneira colaborativa, foi possível não
somente levantar as vulnerabilidades das ações de salvaguarda, identificando
os agentes e instituições envolvidas, mas também formar um i nstrumento de
aperfeiçoamento com vistas a aprimorar ações e subsidiar decisões no âmbito
das tão recentes políticas públicas direcionadas para o patrimônio imaterial.
Nos percursos da patrimonialização do ofício das baianas de acarajé e
do modo de fazer viola de cocho, revelaram-se consensos e dissensos, atores
envolvidos em mediações e conflitos inerentes a todo este processo. A
etnografia contribuiria , assim na reflexão à cerca de classificações nativas não
apenas em relação ao patrimônio, mas à ação e aos próprios agentes do
Iphan,

Centro

Nacional

de

Folclore

e

Cultura

Popular

(CNFC P),

Superintendências Regionais e outros, bem como “fala” das interações entre
entidades e sujeitos dos grupos detentores, problematizando a própria
patrimonialização. Assim, se fez necessário observar estas salvaguardas em
diferentes perspectivas.
Compreendendo que a aplicação do Método de Monitoramento e
Avaliação da Política de Salvaguarda (CGS/DPI/IPHAN, 2010) pressupõe o
reconhecimento de três grupos diferenciados: o Esta do, formulador da política
pública, os gestores locais, que aplicam esta política, e os detentores, público alvo das ações. A avaliação destas políticas deve ser compreendida enquanto
prática contínua e de longa duração, para o antropólogo -avaliador resta
reconhecer que a política pú blica implica necessariamente transformações,
porém a questão que se coloca é em relação à intensidade destes impactos,
Cadernos NAUI Vol. 2, n. 2, jan -jun 2013
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como equalizar estes impactos no interior das estruturas sociais receptoras
destas políticas. Para Michel de Certeau:
... nã o ex i ste “p ol íti ca cu ltur al ” sem q ue s itu aç õe s soc io cul tur ai s
pos sam ser art ic ul ada s e m termo s de f orç as qu e s e defro nt am e de
opo si çõe s re co nhe ci da s. Trata - se de sa ber se os membr os de uma
soc ie dad e, a tu alm ent e a f ogad os no ano nim ato de di scu rso s q ue
não são mai s o s seu s e sub met ido s a mon opó li o s cu jo co ntro le
lhe s fo ge, enc ontr arã o co m o pod er de se s it uar e m alg um l ugar
em um j ogo d e for ça s con fes sa s, a c apa ci dad e de s e expr im ir ” ( D E
C ERT E A U, 199 5, p. 21 8).

A proposta foi de realizar uma “etnografia da política”, no sentido de
fornecer uma descrição, seja através da observação em campo, seja através
da investigação documental, que revelasse a multiplicidade e polifonia
implícitas a este campo. Entendemos como Kuschinir (2007) que: “o ‘mundo da
política’ não é um dado a priori, mas precisa ser investigado e definido a partir
das formulações e dos comportamentos de atores sociais e de contextos
particulares”. Deste modo, é fundamental alcançar a perspectiva dos sujeitos
pelos quais a polític a se constrói, tornando a avaliação essencialmente
participativa. Aqui apresento alguns dos pontos principais que sobressaíram ao
longo de todo o processo investigativo.
2. A “patrimonialização da cultura”
Embasada em uma concepção antropológica de cultu ra e como resultado
de

um extenso

debate,

a

noção

de

patrimônio

passou

por grandes

reformulações nos últimos decênios. O conceito de “patrimônio cultural” deixou
paulatinamente de ter uma definição por vezes guiada a partir de visões
materialistas, monumen talistas e historicistas, passando por um alargamento
em seu significado. As re definições conceituais levaram também à criação de
novas diretrizes políticas para com o patrimônio, passando -se a se considerar
os bens culturais em sua dimensão imaterial priv ilegia-se, e institucionalmente
assume-se, o olhar para o país a partir de sua diversidade.
É importante notarmos que o ato de “preservar” no início de seu uso
estava atrelado à construção de Estados -nação. Ao longo de todo o século
Cadernos NAUI Vol. 2, n. 2, jan -jun 2013
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XIX, várias nações eur opeias, como forma de estimular o sentimento
nacionalista, iniciaram ações voltadas para a escolha e preservação do que se
estabelecia na época como patrimônio nacional. A prática de patrimonialização
relacionava -se, portanto, a uma dimensão visivelmente p olítica, questionada
somente a partir de meados do século XX. Para Jacques Revel a virada
ocorrerá no pós -guerra, quando:
... d o l ivr o d e bo ls o à tel evi sã o, u ma n ov a c irc ula ç ão i ndu zi a um a
tran sfer ên cia d e v al ore s e de sa bere s que c onv id av a, p or sua v ez ,
como é ev ide nte , à i nte rroga ção sobr e as form a s de pa rti lh as
cul tura i s, sobr e a s res is tê nci as à dif us ão e sobr e a s h ipó te ses d e
uma cu ltur a d e m as sa s. A ss is ti u - s e, e nt ão, a um de bat e
mult if orme , c on fus o, per mane nte men te r ena sc ent e e que , e m
F ranç a, em par t i cu lar, n em sem pre so ube re si st ir à te nt açã o
popu li st a, ou até me smo mis erab il is ta ( R E V EL , 1 98 9, p . 4 5).

No Brasil da Era Vargas a dimensão política do conceito de patrimônio
fez nascer o antigo Sphan em 1937. Para Rubim, (2007, p. 35) “a política
cultural implantada neste momento valorizava também o nacionalismo nas
cores da brasilidade, na harmonia entre as classes sociais, na exaltação do
trabalho e na afirmação do caráter mestiço do povo brasileiro”. Apesar do
caráter processual e dinâmico do patrimôni o estar já apontado no an teprojeto
de Mario de Andrade, o então Sphan irá optar pela preservação do patrimônio
de pedra e cal, de cultura branca, de estética barroca e teor monumental, em
geral, igrejas católicas, fortes e palácios do pe ríodo colonial (Rub im, 2007).
A inversão se inicia a partir de 1970 na figura de Aloísio Magalhães, que
imprime uma visão renovada no tema do patrimônio através do ac ionamento do
conceito de “referê ncia cultural”. Magalhães, com uma atenção ao saber
popular e às tecnologias tradicionais, irá vislumbrar uma profunda renovação
nas antigas concepções de patrimônio vigentes no país, ainda com algumas
limitações, dada a manutenção de alguns traços como um discurso muitas
vezes pautado pela “retórica da perda” (Gonçalves, 1996).
Vindo à tona na década de 1990 o conceito de patrimônio imaterial ao
longo deste curto espaço de tempo demonstra uma nova postura do Estado
brasileiro face a uma “política da memória”, visualiza m-se assim diferentes
formas de “administração institucional do passado” (Guillen, 2008). Neste
Cadernos NAUI Vol. 2, n. 2, jan -jun 2013
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contexto, em 2002, é criado o Departamento de Patrimônio Imaterial, órgão
responsável por gerir est a nova categoria de patrimônio. Para Rivia Alencar:
O mo men to hi stór ic o d a e mergê nc ia da po lít ic a d e pres erv açã o d o
patr imô nio im ater ia l n o B rasi l co inc id e c om o per í odo em q ue o
trata men to gov ern ame nta l di spe nsa do à ár ea da cu lt ura p as sou por
uma re form ula çã o. Ape sa r de o D ecr eto 3 551 /00 que i nst it ui o
regi str o t er sid o p rom u lga do no go vern o Fer n ando H enr iqu e
Card os o, f oi no g ov erno L ula , co m a g es tão do m in i stro da Cu ltur a
Gi lber to Gi l, q ue hou ve u m apo io es pec ia l e me sm o um des taq ue à
que stã o d o p atr imôn io im a teri al ( A L EN C A R, 201 0 , p. 14).

Neste cenário, o tema da “diversidade cultural” e, sobretudo, o conceito
de “cultura” foi sendo constantemente chamado para legitimar estes processos
de patrimonialização. Se por um lado a “cultura” é um termo complexo e caro à
antropologia, por outro, grupos sociais diversos vêm se utilizando dele para
legitimar-se historicamente, indican do que processos de patrimonialização têm
de forma inerente implicações políticas e de auto -reflexão importantíssimas.
Manuela Carneiro da Cunha trata do termo enquanto categoria analítica,
traçando um panorama de seus diferentes usos discursivos e polític os, seja
por pesquisadores acadêmicos, pelo poder público ou pelo que a autora
denomina como povos periféricos.
En qua nto a antr opo lo gia con tem por âne a, com o Mars hal l Sa hl in s
apon tou , vem pro cura nd o se de sfa zer da no ção de c ul tura , p or
pol it ica men te i ncor re t a (e dei xá - la ao s cu ida do s dos es tud os
cul tura i s), v ári os po vos e stã o ma is que ce leb ran do sua “cu ltu ra ” e
uti li zan do - se c om s uc es so pa ra ob ter r epar aç õ es po r dan os
pol íti co s. A po lít ic a a ca d êmi ca e a po lít ic a é tn ica cam in ham em
dire çõe s co ntrár ia s. Ma s a a ca dem ia não po de ign orar que a
“cul tur a ” es tá re ss urg in do par a as so mbrar a t eori a o c id ent al
(CU N H A, 200 9, p. 312) .

A proposição de que teorias acadêmicas, políticas e étnicas, embora
caminhem em direções contrárias, devam dialogar nos faz pensar sobre a
necessidade não apenas de uma antropologia reflexiva, constituída pela
seriedade com que encaramos o pensamento do “Outro” (principalmente
quando este é coincidentemente nosso interlocutor), mas também de políticas
públicas, por assim dizer, mais reflexiva s. Há, deste modo, que se pensar
sobre a multiplicidade de formas que a cultura, enquanto conceito, forma ou
Cadernos NAUI Vol. 2, n. 2, jan -jun 2013
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categoria analítica vem assumindo ao longo do tempo, vide a amplitude e
diferentes perspectivas nas quais a visualizamos nos discursos e práticas
contemporâneos.
Nas

atuais

políticas

públicas

voltadas

ao

patrimônio

imaterial

constatam-se não somente a importância, mas também, a necessidade de
mobilização dos atores sociais envolvidos na produção desses bens. Nem
sempre fácil, os valores atribuídos ao bem cultural, quando entram em disputa,
revelam um processo de hierarquização, onde um valor será selecionado como
mais importante e mais legítimo; os outros permanecerão como seus opostos
ou complementares. Assim, o exercício de compreender as dimensões que
abrangem o conceito de patrimônio, buscando evidenciar formas onde pessoas,
lugares e objetos tornam -se objeto de patrimonialização a partir de diferentes
contextos, é um passo fundamental para pensar os rumos das ações de
registro e salvaguarda.
3. Inventário, Registro e Salvaguarda
Após o desenvolvimento da recente legislação que rege e instaura os
procedimentos sobre o patrimônio imaterial, as práticas de inventário e de
registro dos bens culturais são também inauguradas. Tais instrumentos desta
política pressupõem em seus métodos a configuração de um amplo sistema de
documentação
preenchimento

através
de

de

filmagens,

inúmeros

gravações,

formulários.

fotografias,

Contam

com

e

do

equipes

multidisciplinares onde o antropólogo e o olhar etnográfico ad quirem papel
central. Sua posição se coloca além do coordenador de uma equipe mista e
heterogênea, mas também como um mediador entre as políticas públicas
inseridas pelo Estado em contextos onde muitas vezes o Estado pouco se
aproximou, e as bases sociais repletas de demandas e de carências de várias
ordens. Pela tarefa pode -se aferir a enorme responsabilidade destas equipes
que, ao longo de seus trabalhos , enfrentam complexas questões 4.

Tamaso (2006) adverte sobre a necessidade de o antropólogo relativizar sua própria participação nestes
processos, e coloca que “no caso da participação do antropólogo no processo de inventário e registro de um bem
4
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Anteriormente

à

formulação

de

tais

políticas

de

patrimônio

os

antropólogos e mesmo os folcloristas já vinham desenvolvendo pesquisas e/ou
inventariando diferentes “bens culturais”, porém estas não se vinculavam
diretamente

a

ações

de

políticas

públicas

que

acarretassem

no

reconhecimento, divulgação e fomento destas expressõe s (Tamaso, 2006). Da
forma em que estão sendo desenvolvidos, o inventário e o registro ao qual nos
referimos aqui, ao contrário, se configuram como instrumentos que são parte
de um conjunto de normatizações que envolvem a preservação do patrimônio
cultural brasileiro, direcionados a manifestações que historicamente se
mantinham à margem destes processos.
Na análise da documentação referente ao inventário da viola de cocho e
das baianas de acarajé se revela o universo ao qual estes bens cu lturais estão
imersos, bem como seus principais atores. Desenvolvidos no âmbito no Projeto
Celebrações e Saberes da Cultura Popular, os dois inventários foram
realizados pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP) e
seguiram

a

metodologia

proposta

pelo

INRC

( Inventário

Nacional

de

Referências Culturais). O Projeto Celebrações e Saberes permaneceu em
atividade entre os anos de 2001 e 2006, sendo elencadas lin has de atuação
que conduziriam à s pesquisas em diferentes regiões brasileiras. A partir da
categoria de

“complexos culturais”, diferentes sistemas culturais eram

revelados em vários contextos e em suas especificidades. Assim foi com o
complexo do boi, da mandioca e do feijão, violas e percussões, onde o ofício
de baianas de acarajé e o modo de fazer viola de cocho se inseriram e foram
documentados.
O

inventário

do

acarajé

foi

demonstrativo

da

complexidade

na

classificação destes bens culturais. Inicialmente pensado a partir da sua
feitura e do bolinho em sua materialidade, o recorte voltava -se para o seu

cultural, para atender às políticas públicas culturais, ele não está transitando em meio aos três setores: setor
privado, Estado e movimentos sociais. Ele entra como parte integrante de um dos setores. Ou seja, desloca-se do
papel de antropólogo que reflete sobre as políticas e práticas preservacionistas — e sobre os impactos destas para
os grupos portadores de bens patrimoniais — para o papel de antropólogo inventariante; o que não significa que a
participação do antropólogo seja nesse caso ilegítima. Deve, contudo, pautar-se pelo exercício da reflexão
sistemática sobre a prática antropológica, no sentido metodológico e teórico, como garantia de participação
responsável e ética” (TAMASO, 2006, 18).
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modo de fazer. Com o avanço da pesquisa percebeu -se que o acarajé fazia
parte de um sistema cultural muito mais amplo. Em análise Leticia Vianna
reconhece que:
As si m, p ara a pre ser va ç ão da ref erên ci a c ult ura l , não ba sta a
pres erv açã o das re ce ita s; faz - s e nec e s sár ia a ate n ção a to do um
si stem a cu ltu ral q ue en v olv e mui to s uni ver so s int erli gad os , tai s
como os in ter iore s d os t er reiro s d e ca ndo mb lé; os c anto s e pon tos
dos t abu le iro s da s ba ia n as na s ru as d as ci dad es ; as re ce ita s e
sen tid os do s de mai s q ui tu tes que vã o de ntr o de ss e s ta bul eir os ; e,
sobr etu do, os se nt ido s q u e vã o d entr o d as cab eç as de q uem fa z e
de que m co me, d e que m v ende e de qu em c omp r a e sse “bol in ho de
fogo ” ( VI A NN A , 20 06, p. 1 8 - 19) .

Dentro desta nova abordagem o bolinho de acarajé foi apreendido ta nto
a partir de sua concretude, como em todo o conjunto que envolve a
preparação do tabuleiro, a indumentária da baiana, o “fazer o ponto”,
chegando até as crenças e significados atribuídos pelas baianas ao seu ofício.
Desta maneira, se mostra que a conduç ão e escolhas metodológicas e
conceituais destes inventários de referências culturais e a forma em que se
circunscreve a identificação do objeto do registro possibilitarão ações de
salvaguarda consistentes e compatíveis com os objetivos dos grupos e
comunidades. O Inventário Nacional de Referência Cultural (INRC) do Iphan é
peça fundamental para que se possa instruir o Registro do bem de natureza
imaterial, neste caminho se faz fundamental o diá logo e a real aproximação
entre as três etapas que acompanham o s bens de natureza imaterial:
identificação, registro e salvaguarda, bem como entre os age ntes envolvidos
neste processo.
3.1 O Caso das Baianas de Acarajé
No que tange ao processo de salvaguarda, temos como ponto de partida
o diagnóstico elaborado ao lo ngo do processo de registro, o Plano de
Salvaguarda deve se construir na interlocução entre os diferentes atores
envolvidos, contemplando diretamente o grupo de detentores do bem. No Plano
de Salvaguarda se reúne um conjunto de ações necessárias à promoção da
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continuidade de bens registrados pelo Iphan como patrimônio cultural. Através
da formulação destes Planos são delineados projetos que envolvem uma série
de iniciativas, sugerindo -se um planejamento que conduza à objetivos a serem
alcançados a longo, mé dio e curto prazos. Apesar de possuírem parâmetros
gerais,

os

Planos

são

maleáveis

o

suficiente

para

comportarem

as

especificidades de cada contexto onde serão desenvolvidos.
A principal fonte de fomento para a execução dos Planos de
Salvaguarda são os Con vênios constituídos entre o Iphan e instituições
convenentes que podem ser de ordem pública ou da sociedade civil. Os
critérios para a escolha destas instituições não são previamente definidos, não
há um documento ou normatização que determine regras para estes Convênios
serem celebrados. De um modo geral, há uma condição tácita de que a
instituição escolhida seja de “base social”, neste caso, que possuam vínculos
com o grupo de detentores e que possuam condições técnico -administrativa
para conduzir todo o Convênio. Este processo de execução de convênios exige
um certo grau de organização e conhecimento por parte do convenente sobre
bases jurídicas, orçamentárias e da administração pública que em grande parte
são extremamente complexas 5. Muitas dificuldades surgem em função da falta
de capacitação destes gestores para a lida com estes processos, em outro
sentido, muitos gestores “aprendem na prática” como executar um Convênio.
Neste

contexto,

verificou -se

como

de

fundamental

importância

o

desenvolvimento de e stratégias, por parte do Iphan, de formação destes
gestores, entendendo aqui um processo de formação compartilhada e
continuada, onde os gestores teriam acesso a esta lógica de execução de
Convênios, bem como, a agência estaria observando os limites e mesm o
contradições deste aparato burocrático que são os Convênios.
A entidade escolhida pelo Iphan para gerir as ações de salvaguarda
direcionadas ao ofício das baianas de acarajé foi a entidade de base civil,
No dia-a-dia da Coordenação de Salvaguarda muitos são os atendimentos prestados as instituições convenentes,
as dúvidas sugerem a dificuldade na gestão destes Convênios, tanto de instituições públicas quanto da sociedade
civil. Desde a total efetivação de um processo até a sua prestação de contas, os gestores se vêem muitas vezes
diante de situações que demandam diversos esclarecimentos. Observou-se também que a falta de técnicos nesta
Coordenação dificulta o acompanhamento mais cotidiano destes convênios, por consequência, da própria
salvaguarda.
5
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Associação de Baianas de Acarajé, Mingau, Receptiv os e Similares do Estado
da Bahia, conhecida por Abam. Os critérios desta escolha não estão
propriamente definidos, porém, a prerrogativa é dada para associações que
tenham vínculos e até mesmo sejam constituídas pelos próprios detentores dos
bens culturais registrados como patrimônio imaterial do Brasil.
Formada em 1992, a Abam surge em um contexto de crescimento deste
ofício no estado. Esta década coincide com um crescimento vertiginoso do
turismo em Salvador, e com uma valorização deste ofíc io como ativ idade de
mercado até então de uso quase exclusivo de mulheres, muitas vezes, em
estreita relação com os cultos afro -brasileiros. Neste cenário polêmicas são
formadas sobre a venda de acarajé por homens e por evangélicos que
comercializavam o “acarajé de je sus”, numa clara tentativa de desvincula -lo de
suas raízes afro -brasileiras.
Durante encontro realizado em São Luís/MA em 2010, organizado pela
Coordenação de Salvaguarda/DPI reunindo todos os gestores de planos de
salvaguarda de bens registrados, a atual presidente da Abam, Rita Ventura
aponta como dificuldade:
No emb ate e ntre a tra di ção e o com érc io , o a c araj é vir ou um
comé rc io, nó s s abe mo s, com o des empr ego m uit as pes so as
pas sara m a v end er acar aj é, n ão é com o o c aso de l as aqu i q ue fo i
uma tr ad içã o de mã e pa ra fi lha . H oj e ap es ar de o ac araj é s er
trad ic ion alm ent e f em ini no , nó s tem os 10 % de ho mens v end end o
acar ajé , un s porq ue as m ães nã o ti vera m fi lha s, ti vera m home ns ,
entã o o s h omen s, no ca so de u ma b ai ana que só te ve u m f ilh o e é
home m, en tão e le é b ai an o de ac ara jé (R it a V ent ura , pres id ent e da
Ab am, 20 10) 6.

O registro deste bem vinha como uma possibilidade de proteger o
acarajé

de

uma

possível

“desconfiguração”,

a

Abam

estabelece

a

obrigatoriedade da indumentária baiana e toda uma regulamentação para o
tabuleiro. As baianas, que desde o século XVII viam sua atividade ser
recorrentemente regulamentada, passam a seguir normas estabelecidas pela

I Reunião de Avaliação de Planos e Ações de Salvaguarda de Bens Culturais Registrados – 18 a 21 de maio de
2010, Coordenação Geral de Salvaguarda/Departamento do Patrimônio Imaterial – IPHAN
6
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Abam, pela prefeitura de Salvador e órgão s de vigilância sanitária. O tabuleiro
e suas vestimentas foram devidamente normatizados.
Na Abam hoje estão inscritas mais de 2 mil baianas, mas de acordo com
a Secretaria de Serviços Públicos da Bahia, existem por volta de 4 mil baianas
de acarajé 7. Inicialmente com fins trabalhistas, a Abam foi ajustando seu
discurso de acordo com os novos atributo s legais e simbólicos que o ofício de
baianas de acarajé foi incorporando. Danilo Moura, parceiro e articulad or
político da Abam, traça um perfil hoje da instituição:
as ba ia nas d e ta bul eir o ve em a A bam como um sin di cat o, n ão
como um mo vi men to de l uta pop ul ar, ve em com o um ins trum ent o
de def es a de su as n ec es s ida des b ás ic as ( …) sa lv ag uarda r o ofí ci o
é orga ni zar est a c la ss e, poi s o a car aj é rem ete ao mu ndo do
traba lh o, é d iret ame nte li gad o à su bs is tên ci a ( En tre vi sta co m
Dan il o M oura , p arc eir o e a rtic ul ador po lí ti co da A ba m) .

Em 2005 após o registro, a Abam começa a se utilizar da categoria de
patrimônio, para Rita Ventura “agora, que as baianas são pat rimônio, vamos
melhorar” (Bitar, 2010, p. 196). Acionam a sua titularidade a todo mom ento
buscando legitimar seus argumentos e posições. O registro para estas baianas
significou muito mais um recurso retórico a ser utilizado em processos de
negociação de suas demandas do que propriamente a possibilidade de
resguardar seus aspectos simbólic os. Como afirmado já no início deste texto, a
categoria de patrimônio permite diversas apropriações, neste caso, a Abam e
as baianas de acarajé preocupam -se significativamente co m o retorno prático e
real que o registro poderia lhes proporcionar. São deman das reais e concretas,
que envolvem regulamentações trabalhistas, acesso a bens e serviços,
condições mais dignas de trabalho, enfim questões que muitas vezes
extrapolam a jurisdição do Iphan. Estas diferentes percepções sobre o
processo de patrimonializaç ão do ofício de baiana de acarajé acab aram ou
gerando um ambiente de insatisfação das duas partes. De um lado o Iphan

A Federação de Candomblé da Bahia já fazia o registro das baianas de acarajé antes do surgimento da
associação de baianas, em 1992. Hoje, a Federação e a Abam registram paralelamente as vendedoras de acarajé,
mesmo executando estas atividades paralelas não foi identificada nenhuma aproximação entre estas duas
instituições.
7
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reclama de uma “razão prática” na visão da Abam e , de outro, a associação
questiona o alcance e resultados do próprio registro.
Em muitas situações foi averiguada uma série de falhas nesta
pretendida sequência de ações que iniciaria com a aplicação do inventário,
seguiria com a instituição do registro e culminaria na formulação das ações de
salvaguarda. A dificuldade na articulação destas et apas acabava por
fragmentar as ações voltadas ao patrimônio imaterial e , ainda, fragilizava a
interlocução com os grupos de detentores, que em muitos momentos sentiam
dificuldades em apreender a forma e funcionamento do Iphan. Destacou -se
aqui a necessidad e de se rever e se refletir sobre a delimitação conceitual
destas etapas e seu funcionamento na prática institucional do Departamento
de Patrimônio Imaterial para que este processo possa alcançar os resultados e
a eficácia esperados.
3.2 O Caso da Viola de Cocho
Dimensionar os impactos e desdobramentos das ações de salvaguarda
voltadas ao modo de fazer viola de cocho pressupõe a reflexão sobre dois
universos

que

se

desenham

em

paralelo,

porém

conservam

certo

distanciamento entre si. Apesar de se tratar d o registro e da salvaguarda de
um único bem cultural, as ações se fragmentam, a partir do critério de divisão
político-geográfica na qual se visualiza o contexto da prática da viola de
cocho. Desta forma, se configuram duas frentes de salvaguarda, uma no Mato
Grosso (MT) e outra no Mato Grosso do Sul (MS). Para alcançar a dinâmica em
que se constrói esta salvaguarda foi necessário, portanto, adentrar por entre
estes dois universos.
A construção de um Plano de Salvaguarda para o modo de fazer viola de
cocho foi iniciado com a realização de três encontros, em 2006, 2007 e 2009.
Conduzidas pelo CNFCP, essas reuniões contaram com a participação de
artesãos,

tocadores,

dançadores,

agentes

estatais,

produtores

e

pesquisadores de MT e MS. O objetivo destes fóruns e ra tornar as ações da
salvaguarda representativas dos anseios dos sujeitos envolvidos com este
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modo de fazer. Tarefa importante , porém difícil, haja vista as diferentes
percepções em torno dos objetivos da salvaguarda, bem como do próprio
registro.
Os processos de convênio estabelecidos previam a formação de dois
Pontos de Cultura, um em cada esta do envolvido com a prática. Ess es
convênios foram possibilitados p or meio do apoio da Secretaria de Programas
e Projetos Culturais, vinculada ao Ministério da Cult ura. Os bens registrados,
então, passaram a contar com a possibilidade de tornarem -se Pontos ou
Pontões de Cultura a partir de convênio celebrado diretamente com o Iphan.
Havendo assim uma dispensa dos processos comuns que envolvem os editais
públicos para conveniamento. Esta parceria firmada entre Iphan e Minc tinha
como objetivo fomentar as ações direcionadas aos Planos de Salvaguarda de
bens registrados como patrimônio imaterial.
Apesar de estarem dispensados dos editais públicos, as contradições
emergem dentro dos processos de convênio destinados aos bens registrados
como patrimônio imaterial. No caso específico da viola de cocho o grupo
questionou a escolha da Secretaria de Cultura do Estado (SECMT) como
instituição gestora deste Convênio em Cuiabá. O a rgumento para tal escolha
deveu-se à falta de uma instituição representativa dos cururueiros capaz, no
momento, de gerir os r ecursos disponíveis e oferecer contrapartida necessária
à criação do Pontão. A decisão prévia do Iphan de definir a SECMT como
proponente

do

projeto

gerou

muita

polêmica,

suscitando

graves

questionamentos de uma parte dos curureiros. Segundo o relatório desta
reunião: O sr. Manoel Severino, por exemplo, fez a seguinte questão: “ Queria
saber de vocês se tem politicagem nesse meio e se tem gente preferido para
assumir a coordenação ?”. Seu filho complementou:
Nó s já pa ssa mo s por vá rios pro jet os . Tod o mu nd o fa la, faz um
proj eto , fa z ou tro. T odo s ess es p roj eto s q ue pa ss a m por aq ui são
ment iro so s, não s ão ver da deir os. Pe lo que e u vi a vi ola de c och o é
o car ro che fe q ue va i l evar tod o m und o s eja a Dan ça de S ão
Gon ça lo, Sir iri , etc . En tã o pr ec isa d e t er um co n trato a ss in ado
( Be ll as , C. Re lat óri o da 3 reun ião d a s al vag uar da da vio la d e
coc ho , 20 09, p. 3) .
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Para Bellas, relatora da reunião:
Es se prob lem a de de sco nf ian ça t al ve z pud es se t er sid o ev it ado se
a reun iã o ao in vé s de u m fóru m rat if ic ador , c on sti tuí ss e, com o
prev is to in ic ia lme nte , um espa ço de de l iber açã o c onj unt a para a
def ini çã o da in st itu iç ão pr opon ent e e do pl ano d e tr aba lho . A ss im ,
hav eria um te mpo m aio r para e sta be lec er ju nt o ao s pre sen tes um
con sen so e ntor no do no me da S ECM T, co mo a opç ão po ss ív el,
dia nte da f alt a d e con di çõe s da s d em ais in st itu iç õe s
repre sen tat iv as do s cu r urue iro s no âmb it o lo c al ( Be ll as , C .
Re lat ório d a 3 reu ni ão d a s al vag uard a d a vi ola d e c och o , 20 09,
p.3).

Apesar da manifestação dos curureiros, o Convênio foi efetivado junto à
SECMT, com o argumento de que as instituições da “base social” da viola de
cocho não teriam condições técnic as, administrativas, juríd icas e financeiras
para assumir o Pontão de Cultura. Por outro lado, os detentores preocupam -se
com os rumos que as ações poderiam tomar sem estar à frente da execução do
convênio. São as tensões e conflitos que se revelam ao longo do processo,
demonstrando a complexidade e particularidade de uma política que v em se
construindo. Reconhecendo-se que todo plano de salvaguarda é construído em
um processo envolvendo movimentos de consensos/dissensos, o caso da viola
de cocho revela como um conflito na base prim eira do registro irá determinar a
configuração posterior de sua salvaguarda. Aponta-se aqui como fragilidade
dentro

do

processo

da

construção

desta

salvaguarda,

portanto,

uma

polaridade, que demonstrou a falta de articulação entre as ações envolvendo
os Estados do MT e do MS.
4. Desafios da Salvaguarda
No estabelecimento dos Planos de Salvaguarda e em sua posterior
execução o papel de diferentes mediadores se faz presente. Para Gilberto
Velho (1994), os mediadores aceleram a comunicação, são intermediári os
entre mundos diferenciados, tradutores das diferenças culturais em que agem
como intérpretes, transitando entre diferentes segmentos e domínios sociais
(1994, p. 81). Entretanto, esta mediação não se faz sem contradições, pois o
conflito é também uma po ssibilidade permanente entre atores diferenciados. A
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interação não é sinônimo de relação pacífica e harmoniosa, pois “a própria
diferença implica possibilidade de contradição” (Kuschnir e Velho, 2000).
Neste contexto, entre mediações nem sempre bem sucedid as e conflitos
inerentes ao próprio processo de patrimonialização é que transcorre a
construção destas salvaguardas.
Torna-se fundamental pensarmos sobre esses processos, porém no que
diz respeito às políticas públicas é preciso ter muito cuidado com os
programas e ações propostos para eviden ciar e fomentar um bem cultural .
Para Cláudia Márcia Ferreira:
a pos sib il id ade d e se im p lan tare m açõ es mu ito b e m inte nc ion ada s
mas qu e n ão trad uz em numa mu dan ça ef eti va d e re la ção do s
ind iv ídu os com se u m eio soc ia l é g ra nde (…) a pr e serv aç ão de u m
bem de na ture za i mat eri al está, i ntr in sec ame nte l ig ada ao v alo r de
seu s si gni fi cad os pa ra se us ator es s oc ia is, o qu e depe nde d e u m
proc es so amp lo e com ple xo que en vo lv e t o d a a so ci eda de
(F E RR E IR A , 2 009 , p . 3) .

A natureza simb ólica e a complexidade das redes de mediação formadas
em torno destes “bens culturais” nos conduzem também a problematizar a
noção puramente “preservacionista” e “instrumental” que em alguns casos
pode estar implícita nas definições destas políticas cultur ais. Para Danilo
Miranda, diretor regional do Sesc:
Es sa n atur ez a híbr ida d as cu ltu ras d ev e ser re spe ita da pe la s
pol íti ca s c ul tura is , re sp ei to e ste qu e de ve ate nde r os asp ec to s
sub jet iv os do i mag in ári o, da s oc iab il ida de das arte s e , ao m esm o
temp o, ob je ti vos das p r áti ca s orga ni za cio na is e dos pro ce ss os
edu cat iv os, no s qu ai s a dif usã o s e in c lui . O s pr o duto s c ul tura is
não dev em ser trat ado s com o mer ca dor ias co n sumí ve is . São
ben s/ri que za s dif ere nte s, que pod em le var à aut ono mia (.. .) d es de
que nã o sej am ba nal iz ado s e trata do s na m esma d ime ns ão
come rc ial de ou tro s p rod u tos ( MI R AN D A, 20 05, p. 7 5- 76) .

As dificuldades percebidas no desenvolvimento destas salvaguardas
refletem questões amplas, abrangendo sobretudo a capacitação dos gestores,
que, muitas vezes, possuem uma ideia abstrata sobre o funcionamento da
Coordenação de Salvaguarda/DPI e pouca noção do que realmente esta
Coordenação é e faz. Havendo a oportunidade de capacitações presenciais
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destes gestores dentro do próprio DPI/Iphan, todo este processo pode ria ser
otimizado, além de se propiciar uma rica troca de experiências, estabelecidas
entre gestores locais x gestores institucionais. É de suma importância também
a continuidade sistemática dos encontros e reuniões de avaliação dos planos e
ações de salvaguarda dos bens registrados. Estes eventos possibilitam a
aproximação dos agentes e gestores , que, muitas vezes, enfrentam as mesmas
dificuldades de forma solitária. Propiciar a troca e intercâmbio, além de refletir
sobre os avanços e desdobramentos destes planos e ações, sem dúvida, é uma
estratégia que favorece o fortalecimento d a rede de bens registrados. É
preciso fazer circular, inventar novas conexões, propiciar o encontro entre
estes universos tão próximos e ao mesmo tempo distantes.
A construção dos Comitês Gestores se demonstra como um passo
fundamental para a consolidação destas políticas. Formado a partir de uma
heterogeneidade de atores e instituições, as atribuições do Comitê Gestor se
iniciam com a construção dos Planos de Salvaguarda, document o que deve
conter as linhas norteadoras das ações a serem desenvolvidas. Devem ser
pensados dentro de diferentes temporalidades (curta, m édia e longa duração)
e assumir um caráter transversal, articulando diferentes âmbitos das políticas
públicas. Novament e, aqui, não são todos os bens registrados que possuem
estes Planos de Salvaguarda definidos e muitos deles atuam a partir de ações
pontuais.
De todo modo, pensar na salvaguarda destes bens culturais implica em
se tomar uma atitude responsável e dialogante , capaz de estabelecer uma
conexão entre os valores e interesses em jogo. Para isso , torna -se igualmente
necessária a busca por um envolvimento da comunidade acadêmica, que há
muito pesquisa o tema, porém pouco participa das discussões dentro das
agências estatais responsáveis por estas políticas de patrimônio.
Incentivar a formação de mediadores inte rnos é outro fator importante,
pois diferentemente do mediador externo, que possui pouca ou nenhuma
familiaridade com o universo em questão, o mediador próximo ou dentro do
grupo de detentores facilita e traduz os anseios do grupo maior. Juntamente
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com o mediador é necessário capacitar as associações de base social para
que estejam aptas a gerir suas salvaguardas.
Finalmente, é preciso se assumir um compromisso com a inclusão social
e tentar contribuir para a formulação de políticas públicas transversais, que
permitam, pelo menos em um futuro próximo, tornar as políticas culturais
voltadas ao patrimônio imaterial, políticas com alcances sociais mais amplos,
tornando-se espaços de inclusão e cidadania.
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