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Apresentação

Nos últimos anos, a Revista Acesso Livre, da Associação dos Servidores do
Arquivo Nacional, tem se firmado como uma importante trincheira no debate cultural,
adquirindo a cada fascículo mais robustez e conquistando espaço. Agora, neste sexto
número, propomos a discussão sobre o tema Arte e Patrimônio.
Estes são conceitos tão fundamentais quanto polissêmicos e complexos. As
relações entre a arte – enquanto fruição estética, transgressão da ordem e ampliação de
limites culturais – e o patrimônio – como memória, identidade e referência de
pertencimento – definem as próprias dimensões da cultura humana. Patrimônio e arte
formam um todo indissociável em constante reafirmação e negação, imiscuindo-se e
ressignificando-se mutuamente. Ambos guardam tremenda diversidade, muitas vezes
confundindo-se, dado que podemos falar de patrimônio artístico ou elevar aspectos
patrimoniais à categoria de arte. O patrimônio, material e imaterial, pode se apresentar
em edificações, documentos, saberes, técnicas, monumentos, locais sagrados, entre
outras modalidades, substrato de memória e identidade que permeia de sentido as
comunidades culturais. Por outro lado, a arte, que também possui díspares
manifestações, do cinema à dança, do teatro à literatura, tem a propriedade de testar os
limites da humanidade ao mesmo tempo em que reitera referências culturais criando
sentido coletivo.
Fiel às suas origens, a Revista Acesso Livre abre-se a reflexões dos mais
variados setores da academia e movimentos sociais, o que se reflete na riqueza de temas
apresentados neste número. Profissionais de diversas áreas, entre arqueólogos,
historiadores, arquivistas, sociólogos, antropólogos, arte-educadores e musicólogos,
brindam-nos com reflexões tão variadas quanto a multiplicidade dos conceitos de arte e
patrimônio.
Marian Rodrigues discorre sobre interações entre educação e preservação
patrimonial, analisando exemplos de distintos contextos, com foco no desenvolvimento
de programas educativos para o engajamento social na difusão do patrimônio cultural.
Raíssa Musarra faz um balanço conceitual da relação do meio-ambiente e da identidade
cultural, ressaltando aspectos jurídicos da noção de direito à cultura e suas implicações
para o exercício da cidadania.
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A partir do exemplo do centro histórico de Salvador, Almir de Oliveira trata o
turismo cultural como meio para a preservação do patrimônio, salientando a necessidade
de planejamento estratégico e participação da comunidade para o desenvolvimento
local.
A temática da mediação cultural permeia três de nossos artigos. Taiguara
Adalbalde propõe uma discussão terminológica, buscando enquadramento semântico do
conceito de mediação cultural, com o fim de analisar relações terminológicas nas áreas
de arquivos, bibliotecas e museus, com forte impacto na identidade dessas instituições.
Valéria de Alencar analisa aspectos de educação patrimonial e de ensino intuitivo,
tecendo considerações acerca do imaginário em torno de exposições históricas em
museus, apontando a mediação cultural como potencial de dissenso. Já Adriana Russi,
Astrid Kieffer-Døssing e Marcela Endreffy refletem sobre o processo de mediação
cultural entre universidades detentoras de acervos etnográficos de indígenas Katxuyana,
cuja cultura foi quase erradicada e que, por conta dessa mediação, restabelecem elos
com o passado ancestral e podem apropriar-se em suas próprias ações de valorização e
revitalização de sua cultura junto às novas gerações.
Fernando Duarte traz uma rica pesquisa sobre arquivos musicais escritos no
Brasil, e analisa a necessidade de trabalho interdisciplinar específico para a aplicação de
técnicas de organização arquivística por conta de particularidades desse tipo de acervo.
O debate sobre o patrimônio cinematográfico está no artigo de Renata Soares, que, a
partir de entrevistas com especialistas da área, procura compreender as relações e
diálogos entre cinema, preservação e patrimônio.
Numa discussão sobre relações entre patrimônio imaterial e material, Rodrigo
Nascimento estuda o tombamento de um Cemitério Japonês no Estado de São Paulo.
Gabriel Rojas trabalha com a figura de Gabriela Mistral em sua dimensão de
educadora feminista no contexto da Revolução Mexicana e das reformas educacionais
propostas por José Vasconcelos, para a qual colaborou ativamente a poetisa chilena.
Na seção de artigos livres, Rodrigo Mourelle debate a reforma do Estado no
Brasil na década de 1990 e seus impactos para o funcionalismo público.
Desejamos a todos uma boa leitura e que os artigos deste número possam
frutificar em mais e maiores debates.
Rodrigo Aldeia Duarte

Membro do Conselho Editorial da Revista Acesso Livre.
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Programas educativos e práticas
integradas ao patrimônio cultural:
atualizando o debate

Marian Helen da Silva Gomes
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e Culturas pela Universidade de
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Resumo: O artigo apresenta uma reflexão sobre a relevância do desenvolvimento de

programas educativos voltados para o ensino do patrimônio cultural, para promover a
integração e apropriação das comunidades locais aos conhecimentos patrimoniais. Para
tanto, teceremos sobre os principais certames legais na política de preservação
patrimonial no Brasil, tendo a inserção da educação como principal indutora. Em
seguida, abrindo o horizonte da discussão apresentam-se quatro experiências
educacionais desenvolvidas por instituições não governamentais em regiões
(continentes) socioculturais e geograficamente distintas do globo terrestre, são elas:
Europa, América do Norte e América do Sul, com o objetivo de ilustrar a sinergia
dessas experiências, pois mesmo em contexto distintos, vem promovendo a integração e
o engajamento social na defesa e difusão do patrimônio cultural nas suas nações e/ou
regiões.
Palavras-chave: Patrimônio cultural; programas educativos; políticas culturais.

Educational programs and practices integrated into cultural heritage:
updating the debate

Abstract: This paper presents a reflection about the relevance of the development of

educative programs for cultural heritage education. That is to say the promotion of the
integration and acquisition of local communities to the heritage knowledge. Therefore,
regarding education as the major prompting factor, we will discuss about the main legal
contests in the heritage preservation policy in Brazil. Then, opening up new horizons of
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discussion, four different educational experiences developed by non-governmental
institutions and in socio-cultural and geographically different regions (continents) are
presented. They have been located in Europe, Northern America and Southern America.
The main objective was to illustrate the synergy of these experiences, since, although
inserted in different contexts, they have promoted the integration and social engagement
in the defense and diffusion of the cultural heritage in their countries and/or regions.
Keywords: Cultural heritage; educative programs; cultural policies.

Introdução

N

as últimas duas décadas, programas educativos tornaram-se parte integrante
de uma estratégia à preservação, proteção, disseminação e fruição do
patrimônio cultural em todo o planeta.

Nas palavras de Habermas (1990 apud Demo, 2010, p. 10), “a educação é o fator

que moderniza mais e melhor, porque é capaz de conjugar o avanço com os patrimônios
culturais ou de postar o homem como sujeito da sua própria modernidade”. Numa
sociedade moderna, em franco desenvolvimento, preservar a sua história e identidade
cultural materializada nos monumentos, sítios arqueológicos, nas festas tradicionais,
modos de vida, entre outros, é condição sine qua non para o bem comum.
Leis, decretos, instruções normativas, recomendações nacionais e internacionais
têm motivado cada vez mais a inserção de Programas Educativos nas agendas de
políticas culturais como força motriz para que ocorram mudanças de posturas da
sociedade no que concerne ao (re)conhecimento, à proteção e às fruição do patrimônio
cultural, pois, “quanto maior o grau de cultura de um povo, maior valor será
reconhecido ao seu patrimônio cultural” (SANTOS, 1998, p. 1).
Por essa razão, os Programas Educativos desenvolvidos na rubrica do patrimônio
cultural precisam provocar nos sujeitos a participação integrada e a capacidade de
refletir sobre a sua realidade ‒ nesse diálogo, a comunidade poderá ver reconhecidos os
seus saberes, os seus costumes e a sua cultura tradicional muitas vezes silenciada e
alijada. A interlocução desses saberes com o conhecimento legitimado pela ciência se
dá no sentido de abrir caminhos à consciência crítica (SANTIAGO, 2012, p. 4).
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As reflexões sobre educação apoiadas nos pensamentos de Freire – embora as
tenham produzido no século XX, são bastante contemporâneas – mostram-nos que é
atual pensarmos nesses programas educativos, na perspectiva da construção do
conhecimento de forma colaborativa, visto que só é possível conhecer quando se deseja,
quando se quer, quando se envolve profundamente no que se aprende. Aprendemos
história não para acumular conhecimentos, datas, informações, mas para saber como os
seres humanos fizeram a história para fazermos história (FREIRE, 1993; GADOTTI,
2000). Nesse aspecto, o diálogo com o passado é importante para entendermos quem
somos hoje, como se deu a construção da nossa identidade individual e coletiva.
Desse ponto de vista, é preciso atentar-se para programas educativos em que a
comunidade seja vista como parceira ativa e não como mera expectadora. Essa
abordagem, portanto, para além de ações educativas, devem transcender questões da
musealidade, dos centros de memória, dos arquivos e de outras formas
institucionalizadas

de

preservação

patrimonial,

para

provocar

mudanças

e

transformações necessárias (RODRIGUES, 2016). Tais mudanças são possíveis por
meio do diálogo; e todos os envolvidos nesse processo são agentes ativos e, sobretudo,
preservadores patrimoniais.
Essa colaboração poderá embasar-se no conhecer compartilhado, por meio de
uma pedagogia do “diálogo”, da autonomia, da “liberdade”, da “emancipação”, das
trocas, do encontro, da escuta, das redes solidárias, como bem defendia Paulo Freire
(2001; 2004). Assim, esses programas (voltados para o patrimônio cultural) devem
promover a integração e a apropriação da sociedade aos conhecimentos patrimoniais.
Obviamente, deverá haver constante monitoramento dos vínculos entre os programas
para garantir o máximo de sinergia com os resultados positivos.
Deve, além disso, fomentar nos sujeitos o senso crítico e as soluções de
problemas, no enfrentamento dos dilemas e desafios à preservação do patrimônio
cultural. Uma gestão integrada e simétrica entre todos os envolvidos nesse processo é
recomendada por especialistas que desenvolvem programas de educação e patrimônio
cultural em comunidades: Rodrigues (2016), Campos (2015), Brugnera (2015),
Robrhan-Gonzalez (2013), Oosterbeek (2010), Atalaya (2010), entre outros.
Atualizando o debate sobre essa temática, o artigo busca focar o assunto em dois
momentos. Primeiro, iremos elencar os marcos legais, mostrando os precedentes e os
avanços atuais na política de preservação patrimonial no Brasil, tendo a inserção da
educação como principal indutora. Em seguida, por entendermos que devemos abrir o
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horizonte da discussão, selecionamos quatro experiências educacionais desenvolvidas
por instituições não governamentais em regiões (continentes) socioculturais e
geograficamente distintas do globo terrestre, são elas: Europa, América do Norte e
América do Sul, com o objetivo de ilustrar a sinergia dessas experiências, pois mesmo
em contextos distintos, vem promovendo a integração e o engajamento social na defesa
e difusão do patrimônio cultural nas suas nações e/ou regiões.
Marcos históricos e normativos no Brasil

Para a Constituição Federal Brasileira de 1988, somam ao patrimônio cultural
todos os bens de natureza material e imaterial, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, ou seja, é a
produção dos seres humanos nos seus diversos aspectos: emocional, intelectual,
material, além de todas as coisas existentes na natureza.

Em linhas gerais, quando tratamos de bens culturais nos remetemos às
formas de conhecimento passadas de geração a geração, às coisas que
criamos à memória oral, às danças, à alimentação, às festas. É através
desses bens que se pode conhecer a história, os modos de viver, as
expressões artísticas, pertencentes a cada grupo humano, e que os
diferem entre si no tempo e no espaço (RODRIGUES, 2011, p. 28).

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o
patrimônio cultural é definido como:

O conjunto de manifestações, realizações e representações de um
povo, de uma comunidade. Ele está presente em todos os lugares e
atividades: nas ruas, em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas
artes, nos museus e escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos de
fazer, criar e trabalhar. Nos livros que escrevemos na poesia que
declamamos nas brincadeiras que organizamos, nos cultos que
professamos. Ele faz parte de nosso cotidiano e estabelece as
identidades que determinam os valores que defendemos. É ele que nos
faz ser o que somos. Quanto mais o país cresce e se educa, mais cresce
e se diversifica o patrimônio cultural. O patrimônio cultural de cada
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comunidade é importante na formação da identidade de todos nós,
brasileiros (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL, 2010).

Para preservar esse conjunto de manifestações culturais foram criadas diversas
políticas de proteção do patrimônio cultural, dentre as quais a educação para o público.
Ainda em 1930, Mário de Andrade, já no seu anteprojeto para criação da Secretaria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sinalava a realização de ações educativas como
estratégia de preservação patrimonial nos museus. Desde então, o próprio órgão
regulador tem empreendido esforços no sentido de fomentar ações educativas com um
forte arcabouço conceitual e metodológico apoiado por seminários, leis, decretos, cursos
e publicações, como veremos mais adiante (RODRIGUES, 2016).
Porém, é possível afirmar que o primeiro debate público sobre Educação
Patrimonial (termo utilizado pelo guia básico do Iphan) no Brasil aconteceu em 1980,
no Seminário “Uso Educacional de Museus e Monumentos”, ocorrido no Museu
Imperial em Petrópolis. Tal evento foi inspirado no trabalho pedagógico desenvolvido
na Inglaterra ‒ Heritage Education. Desse evento, surgiu o Guia Básico de Educação
Patrimonial, tornando-se, por muitos anos, a principal referência em Educação
Patrimonial no Brasil, tendo como principais expoentes Horta, Grumberg e Monteiro,
1999.
O cerne conceitual desse Guia, segundo Horta et al., visa a estimular as
comunidades, escolas e demais grupos de interesse, sobre o conhecimento crítico e a
apropriação consciente do seu patrimônio para o fortalecimento de laços afetivos e
identitários, em um processo ativo de apropriação e valorização de sua herança cultural
((HORTA; GRUMBERG; MONTEIRO, 1999). Obviamente que, para alcançar tal
intento, a Educação Patrimonial deve acontecer de forma colaborativa entre interlocutor
e receptor (professor e alunos; pesquisador e comunidade).
O trabalho dos referidos autores, digno de nota, configurou-se como o primeiro
passo em busca da consolidação da educação centrada no patrimônio cultural no Brasil.
Consequentemente, avançou-se nos debates dentro de uma agenda nacional.
Em 2002, foi criado, por meio da portaria nº 230/02, o Iphan, que legalizou a
obrigatoriedade da Educação Patrimonial tornando-a um elemento fundamental durante
etapas de pesquisas arqueológicas preventivas, em áreas nas quais haverá
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empreendimentos de grande porte, pelas diversas fases do licenciamento ambiental. Sua
regulamentação é válida também para outras iniciativas no âmbito da pesquisa e nos
investimentos acadêmicos (BASTOS, 2007; RODRIGUES; SOUSA, 2016). A portaria
interministerial nº 419/2011 veio para enfatizar essa obrigatoriedade em todas as etapas
do licenciamento, envolvendo ações de divulgação, inclusão e socialização do
patrimônio arqueológico.
Ainda no cerne dos estudos de licenciamento ambiental, uma nova instrução
normativa do Iphan, de nº 01/2015, determina, entre outros, a obrigatoriedade de
desenvolvimento de um projeto de Educação Patrimonial específico, prevendo
metodologia, atividades e corpo próprio de profissionais.
Nesse lócus de Preservação do Patrimônio Cultural, o Iphan cria, no ano de
2004, em cooperação com a Unesco, o Programa de Especialização em Patrimônio
(PEP). Em 2011, esse programa é transformado em mestrado profissional com anuência
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) e do
Ministério da Educação, por meio da portaria nº 978, de 27 de julho de 2012. A
proposta, tanto da especialização quanto do mestrado, assenta na formação
interdisciplinar voltada para profissionais graduados em múltiplas áreas do
conhecimento na lida da preservação patrimonial.
As coordenadoras do programa, Motta e Sorgine, destacam que a ideia do PEP é:

Capacitar profissionais para a análise crítica, formulação e
desenvolvimento de ações de preservação, a partir de um
conhecimento geral e abrangente que envolva aspectos sociais,
históricos, jurídicos e metodológicos aplicados ao campo. Trata-se de
proposta que considera problemas complexos ora em discussão no
campo do patrimônio, já apontados internacionalmente desde a década
de 1970,1 como a intensificação das disputas e tensões pela
1

No campo do patrimônio cultural, essa preocupação é explicitada em 1976, na Recomendação relativa à
salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida contemporânea, da Unesco, realizada em
Nairóbi, no Quênia. Esse documento expressa uma preocupação com o processo de homogeneização das
culturas, em consequência da padronização da produção do mundo moderno, enfatizando os “perigos da
uniformização e da despersonalização que se manifesta contemporaneamente em nossa época, esses
testemunhos vivos de épocas anteriores adquirem uma importância vital para cada ser humano e para as
nações que neles encontram a expressão de sua cultura e, ao mesmo tempo, um dos fundamentos de sua
identidade”. Recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e sua função na vida
contemporânea. Conferência Geral da Unesco, 19ª Sessão. Nairóbi, 26 de novembro de 1976 (CURY,
2004, p. 217).
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patrimonialização de bens culturais, a sua apropriação pelo mercado e
a globalização, envolvendo questões de identidade e ameaças à
diversidade cultural, que contribuíram para ampliar as práticas de
preservação, bem como os estudos sobre elas. Novos objetos foram
incluídos entre as preocupações das políticas culturais, tanto na
governança global, tendo como liderança a Unesco, quanto nos
âmbitos nacional, regional e local. No Brasil, a diversificação e
ampliação das práticas de preservação, envolvendo novos tipos de
bens e diferentes formas de compreender e lidar com aqueles
tradicionalmente contemplados pelas políticas de patrimônio, vem
representando um desafio para a preservação em suas diversas áreas,
entre elas a da formação e qualificação de recursos humanos para o
campo (MOTTA; SORGINE, 2015, p. 379).

O PEP vem contribuindo significativamente, abrindo vagas em seus editais para
atividades relacionadas à preservação do patrimônio arqueológico, dentre as quais se
destacam as atividades de educação, envolvendo um legado conceitual e prático.
As autoras destacam o projeto do Escritório Técnico do Iphan do Piauí, que
salienta a importância de procedimentos educativos para estabelecer uma nova relação
entre a população do entorno do Parque da Serra da Capivara e aquele patrimônio,
minimizando as tensões que se configuraram desde a criação do parque, quando
famílias foram removidas do lugar. E, igualmente, o projeto do Escritório Técnico de
Laguna, em Santa Catarina, solicitou bolsistas para dar andamento aos projetos com a
rede pública municipal de educação e a participação em proposição de referenciais para
o desenvolvimento de ações de educação em projetos de arqueologia empresarial,
incluindo o levantamento, a organização e a sistematização das informações referentes a
essas ações de educação em âmbito nacional (MOTTA; SORGINE, 2015, p. 419).
A Coordenação de Educação Patrimonial (Ceduc) do Departamento de
Articulação e Fomento do Iphan tem se dedicado, com afinco, a pensar estratégias e
meios de realizar iniciativas que dialoguem com a sociedade no que se refere às
políticas de preservação patrimonial, tendo a educação como mote central desse
processo. Dentre as suas iniciativas destacam-se:
• O projeto das Casas de Patrimônio: está fundamentado na necessidade de
estabelecer novas formas de relacionamento entre o órgão, a sociedade e os
poderes públicos locais, cujos objetivos se assentam em:
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Criar canais de interlocução com a sociedade e com os setores
públicos responsáveis pelo patrimônio; identificar e fortalecer os
vínculos das comunidades com o seu patrimônio cultural; incentivar a
participação social na gestão e proteção dos bens culturais; incentivar
a associação das políticas de patrimônio cultural ao desenvolvimento
social e econômico; aperfeiçoar as ações focadas nas expressões
culturais locais e territoriais, contribuindo para a construção de
mecanismos de apoio junto às comunidades, aos profissionais e
gestores da área, às associações civis, às entidades de classe, às
instituições de ensino e setores públicos, para uma melhor
compreensão

das

realidades

locais;

fomentar a

apropriação,

manutenção e valorização da identidade e dos aspectos históricos,
culturais, artísticos e naturais locais, territoriais, regionais, nacionais e
internacionais, em prol do desenvolvimento sustentável e da melhoria
da qualidade de vida (CARTA DE NOVA OLINDA, 2009, p. 5-6).

• O I Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas de Patrimônio, em 2009,
reuniu estudiosos de várias regiões do Brasil em torno de um debate, a fim de
elaborar diretrizes comuns para o seu funcionamento, propondo a criação de
instrumentos legais e administrativos com foco na sustentabilidade da iniciativa.
A culminância das discussões coletivas originou-se na Carta de Nova Olinda,
que se traduz em um documento com propostas de relacionamento entre Iphan,
sociedade e poderes locais, tendo as casas de patrimônio como espaço de
interlocução com as comunidades (NOVA OLINDA, 2009).
• A publicação Patrimonial: histórico, conceitos e processos (desenvolvida pela
área da Ceduc). Em síntese, a obra dividida em três partes, aborda: a trajetória de
ações educativas dentro do Iphan; os fundamentos conceituais que amparam a
política cultural na área; e, por fim, a inserção da temática do patrimônio cultural
na educação formal dentro dos macroprocessos da instituição (IPHAN, 2014);
• Educação Patrimonial: Inventário de Participação ‒ Manual de Aplicação: É
uma publicação didática, online, que incentiva uma discussão acerca do
patrimônio cultural, estimulando as comunidades a identificar e valorizar as
referências culturais locais. O material baseado no Inventário de Referências
Culturais do Iphan mostra, de maneira didática, como as comunidades podem

Acesso Livre n. 6 jul.-dez. 2016

inventariar seus bens culturais (material e imaterial), com dicas, recomendações
e o passo a passo para a pesquisa, inclusive com modelos de fichas inventário
(FLORÊNCIO, 2016). É um material bastante rico e pode ser acessado por
qualquer pessoa sem restrições de direitos autorais.
Recentemente, com o intuito de estabelecer marcos normativos no âmbito do
Iphan, foram lançadas as Diretrizes da Educação Patrimonial, por meio da portaria
137/2016, art. 3º, com as seguintes determinações:
I - Incentivar a participação social na formulação, implementação e
execução das ações educativas, de modo a estimular o protagonismo
dos diferentes grupos sociais; II - Integrar as práticas educativas ao
cotidiano, associando os bens culturais aos espaços de vida das
pessoas; III - valorizar o território como espaço educativo, passível de
leituras

e

interpretações

por

meio

de

múltiplas

estratégias

educacionais; IV - Favorecer as relações de afetividade e estima
inerentes à valorização e preservação do patrimônio cultural; V Considerar que as práticas educativas e as políticas de preservação
estão inseridas num campo de conflito e negociação entre diferentes
segmentos,

setores

e

grupos

sociais;

VI

-

Considerar

a

intersetorialidade das ações educativas, de modo a promover
articulações das políticas de preservação e valorização do patrimônio
cultural com as de cultura, turismo, meio ambiente, educação, saúde,
desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas; VII - incentivar a
associação das políticas de patrimônio cultural às ações de
sustentabilidade local, regional e nacional; VIII - considerar
patrimônio cultural como tema transversal e interdisciplinar (IPHAN,
2016).

Essa portaria é vista como um avanço significativo à política de preservação
patrimonial no Brasil, pois incentiva a participação comunitária colaborativa na
execução das ações educativas, na valorização das peculiaridades culturais locais, dos
modos de vida, dos lugares de referências culturais das comunidades, entre outros
tantos. Essas diretrizes são também referências à atuação das Casas de Patrimônio do
Iphan (IPHAN, 2016).
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É oportuno reforçar que esses avanços ultrapassam o campo da educação não
formal (em casas de cultura, casas do patrimônio, museus, programas educativos em
instituições não governamentais etc.) para servir como subsídios para as ações no
núcleo da escolar formal, como a inserção da Educação Patrimonial dentro do Programa
Mais Educação do Ministério da Educação (MEC).
Uma parceria entre Iphan e Ministério da Educação (MEC) deu-se início, em
2001, e se consolidou em 2010 ‒ com a participação do ministério no II Encontro
Nacional de Educação Patrimonial (II ENEP), realizado em Ouro Preto (MG), em julho
de 2011. Nesse momento deu-se então a inserção da Educação Patrimonial no Programa
Mais Educação, integrado no macro campo Cultura e Artes do referido programa, que
envolve temas associados às políticas federais desenvolvidas pelos ministérios
parceiros, como o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Esporte, o
Ministério do Meio Ambiente e a Controladoria Geral da União, entre outros.2
Com isso, tem-se percebido uma integração nas práticas educativas no campo
formal e informal do ensino, com experiências dignas de nota, em várias regiões do
Brasil.
No que se refere ao campo formal da educação, a inserção da temática do
patrimônio cultural na parte diversificada do currículo escolar, encontra respaldo legal
na Lei de Diretrizes da Educação Nacional nº 9.394/96, que, entre outros, dá autonomia
para que os sistemas de ensino insiram no Projeto Político Pedagógico as peculiaridades
culturais locais; os Parâmetros Curriculares incentivam a transversalidade e
interdisciplinaridade.
A LDB foi alterada pelas leis nº 10.639/03 e 11.645/083 ‒ a primeira torna
obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, e a segunda inclui
2

O Programa Mais Educação foi criado pela portaria interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo
decreto nº 7.083/10. Integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) como uma
estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na
perspectiva da Educação Integral. Constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução
da construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino que amplia a
jornada escolar nas escolas públicas para no mínimo sete horas diárias, por meio de atividades optativas
nos macro campos: acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos
em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias;
investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. As escolas que aderirem ao
programa recebem kits e verbas para levar adiante seus projetos (MEC, 2013). Acesso
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16689&Itemid=1115.
3
Recentemente, setembro de 2016, foi publicada uma medida provisória, de nº 746, que entre outros
altera a lei nº 9394/96 LDB, envolvendo o ensino médio e também mudanças no ensino fundamental,
como o ensino da cultura afro-brasileira, alterando todos os parágrafos das leis nº 10.639 e 11.645. Como
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o ensino da história e cultura indígena em todos os níveis da educação básica
(fundamental e médio) nas instituições de ensino público e privado. A lei nº 11.645/08
vem trazer para a escola uma série de questões que antes eram silenciadas, ou
simplesmente ignoradas pela comunidade escolar, tornando-se de fundamental
importância para que haja um reconhecimento da pluralidade da sociedade brasileira,
que foi e é formada por diferentes histórias e culturas (CRUZ; JESUS, 2013;
RODRIGUES; SOUSA, 2016).
Constata-se, portanto, que os avanços nos marcos legais na política de
preservação do patrimônio cultural no Brasil, tendo a educação como principal
mediadora, abrem um leque de possibilidades para um diálogo participativo das
comunidades no empoderamento, na mediação de conflitos e na fruição social do
patrimônio cultural, seja ele no âmbito local, regional ou nacional.
Programas educativos e práticas integradas no mundo

No setor internacional, o patrimônio cultural é orientado através das cartas
patrimoniais, declarações, tratados e outros instrumentos legais. Os primeiros
documentos elaborados que se referiam à proteção dos bens culturais foram a Carta de
Atenas (1931 e 1933), a Carta de Veneza (1964) a Carta de Turismo Cultural (1976), a
Carta de Lausanne (1990) e várias considerações do International Council on
Monuments and Sites (Icomos), entre outras.
As cartas patrimoniais são representadas por uma coletânea com as principais
recomendações das reuniões ocorridas em várias épocas e diferentes locais do mundo,
relativas a discussões sobre a proteção do patrimônio cultural. Ressaltam, ainda, a
educação para o grande público e discutem a qualificação dos profissionais que
trabalham com os bens patrimoniais (CURY, 2004).
Oosterbeek (2010, p. 12) enfatiza que a educação centrada no patrimônio
cultural, embora muitas vezes colocada à margem, desempenha um papel cada vez mais
importante, independentemente das distintas realidades em termos de geografia e
quadros socioculturais. À luz do pensamento de Oosterbeek (2010), chamamos a
atenção para olharmos experiências em outras regiões do planeta onde as ações
educativas com foco no patrimônio cultural são desenvolvidas.
é uma medida que está sendo bastante polêmica nos debates atuais, não iremos nos aprofundar em tal
questão nesse momento.
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Entendemos que abrir esse horizonte é preponderante para percebermos como,
nas diferentes partes do planeta, as pessoas estão engajadas na defesa e difusão do
patrimônio cultural, tendo como mote central os Programas Educativos em sinergia com
as comunidades.
Para ilustrar tal discussão, selecionamos quatro experiências desenvolvidas por
instituições

não

governamentais

em

regiões

(continentes)

socioculturais

e

geograficamente distintas do globo terrestre, são elas: Europa, América do Norte e
América do Sul. Frisamos que esses casos, de maneira alguma, visam a esgotar a
presente discussão.
Reino Unido: O Conselho British Archeology (CBA) do Reino Unido, uma
associação não governamental educacional, atua há quase setenta anos, com foco na
pesquisa aplicada, com objetivos de avançar o estudo e a prática da arqueologia,
promover a educação do público em arqueologia, realizar e comunicar os resultados de
pesquisas relevantes e avançar a compreensão pública e cuidados com o ambiente
histórico. Mantém parcerias com mais de quinhentas organizações do patrimônio
cultural, abrangendo o Estado, governo local, museus, acadêmicos e voluntários.
A CBA investe fortemente em Programas de Arqueologia Pública com o título
Arqueologia para Todos. O Programa Festival de Arqueologia é o carro chefe da CBA,
um evento anual desenvolvido em museus, organizações não governamentais, parques
nacionais, universidades e comunidade em geral. São diversas atividades desenvolvidas,
desde escavações, oficinas, visitas guiadas em locais de referências culturais, palestras,
entre outros. Segundo dados atuais, mais de mil eventos acontecem todos os anos no
Reino Unido, oportunizando diálogos com a sociedade acerca do patrimônio cultural.4
Canadá: A Saskatchewan Archeological Society (SAS) é uma associação
dedicada à educação e à conservação arqueológica, desenvolve diversos programas
educativos com as comunidades do Canadá, com destaque para o Programa
ArcheoCaravan.
O Programa, iniciado em 2012, foi projetado para ajudar os museus de
Saskatchewan com suas coleções em termos de identificação, interpretação e educação
de grupos escolares e público em geral sobre o patrimônio arqueológico da província.
As ações incluem palestras, formação de educadores, ateliers de arte rupestre e
cerâmica. A SAS tem um programa para incorporar o ensino da arqueologia nos planos

4

Ver http://new.archaeologyuk.org/discover.
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de aula das escolas com ferramentas didáticas: guias de aprendizagem, sugestões de
inclusão do tema nas aulas de educação artística, matemática, ciências sociais, entre
outras, com diversos recursos didáticos que podem ser acessados online pelos
professores.5
Estados Unidos: A Archeological Institute of American (AIA) é uma
organização sem fins lucrativos da América do Norte dedicada ao mundo da
arqueologia. Fundada em 1879, conta com cerca de 210 mil membros. O objetivo da
organização é promover a investigação arqueológica e a compreensão do público sobre
a cultura material do passado humano para estimular apreciação da diversidade cultural.
Dentro dos seus diversos programas, a AIA criou o Departamento de Programas
em Educação e Preservação para a criação de ferramentas de difusão da arqueologia. No
dia 15 de outubro de cada ano (Dia Internacional da Arqueologia), a AIA promove uma
grande feira de arqueologia, em todo os Estados Unidos e Canadá com uma série de
atividades, como escavações experimentais, aulas guiadas e palestras nas escolas com
atividades lúdicas. Essa iniciativa começou no ano de 2011, abarcando 37 estados dos
EUA e quatro da província do Canadá. No ano seguinte, o evento cresceu abarcando
275 eventos, em 49 estados dos EUA e oito províncias do Canadá, ultrapassando,
inclusive, o território norte-americano para chegar à Austrália, Egito, França,
Alemanha, Irlanda e Emirados Árabes Unidos.6
Com esse crescimento exponencial, ultrapassando as fronteiras geográficas dos
Estados Unidos, a Feira de Arqueologia liderada pela AIA, denominada de Dia
Internacional da Arqueologia, é realizada em todo o mundo contando com uma rede
internacional de colaboradores. O Instituto Olho D’Água no Piauí, presidido pela autora
em epígrafe, foi integrado a essa rede no ano de 2016.
Atualmente, gestores patrimoniais de três continentes, incluindo a autora, vêm
discutindo por meio de conference call um sistema de avaliação que melhore a prática
educativa de suas ações.
Brasil: O Instituto Olho D’Água é uma associação sem fins lucrativos, criada
em 2013, no município de Coronel José Dias, na área envoltória do Parque Nacional
Serra da Capivara (Patrimônio Cultural da Humanidade) no Piauí.
Surgiu de um projeto científico com foco na arqueologia pública/colaborativa,
com objetivo de promover, realizar e divulgar estudos relacionados às comunidades
5
6

Ver http://www.saskarchsoc.ca/archaeocaravan.
Ver https://www.archaeological.org.
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tradicionais, por isso desenvolve pesquisa, atividades de registro de memória e
programas educativos, com destaque para o Projeto de Oficinas Culturais Arte na Serra:
Educação sempre dá certo ‒ com atividades de arqueologia experimental; o blog
colaborativo da comunidade; o projeto Criando e Recriando um Ambiente Sustentável
na produção conjunta com as escolas públicas de cartilhas patrimoniais; o projeto
Biblioteca Animada, entre outros. Essa iniciativa tem oportunizado a apropriação e
fruição, além de empreender medidas de sustentabilidade cultural nessa comunidade de
apenas 4.451 habitantes (RODRIGUES, 2014; 2016).7
Diante dessa explanação, fica claro que os Programas Educativos estão cada vez
mais integrados às praticas de preservação, apropriação e fruição do patrimônio cultural,
sendo eles um dos carros-chefes nas agendas de políticas culturais em todo o mundo.
Ademais, por não seguir um conjunto homogêneo (cada contexto é único), a práxis
desses programas tem sido objeto de recorrentes análises, em busca de estratégias
integradas que estejam cada vez mais aderentes aos anseios da sociedade
contemporânea.
Nesse sentido, é recomendado avaliar os melhores instrumentos, práticas e
produtos favoráveis a cada comunidade trabalhada, de acordo com seu contexto
histórico cultural e suas demandas. O constante monitoramento participativo e
continuado das ações e de seus resultados, ao longo dos programas, tende a realizar os
ajustes em busca de uma melhoria continuada, potencializando a comunicação entre os
diferentes grupos de interesses na (re)valorização da cultura e respeito à diversidade
cultural.
Pontos de destaque: algumas considerações

Em termos legais, é inegável afirmar os esforços empreendidos para o
fortalecimento e preservação do patrimônio cultural nas políticas culturais no Brasil,
dos quais a inserção de programas educativos tem assento prioritário.
Essa série de normativas, leis, decretos e portarias proporciona o entendimento
de que os processos de pesquisa, proteção, (re)conhecimento, preservação e fruição do
patrimônio cultural (material e imaterial) sem o envolvimento simétrico com a
sociedade não é mais possível.
7

Ver http://documentoculturalolhodagua.ning.com.
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No contexto formal e informal do ensino educacional, diversas experiências são
realizadas cada vez mais focadas na construção colaborativa do conhecimento para o
fortalecimento da identidade cultural dos povos. Estudos de casos em contextos
distintos do globo terrestre foram aqui ilustrados, mostrando a responsabilidade social
assumida pelos técnicos e pesquisadores.
Nesses termos, Santos (2008) afirma a relevância da participação das pessoas
envolvidas nos processos de reconhecimento patrimonial, uma vez que o valor cultural
das referências provém da concentração de significados detectados em todo grupo
social. E enfatiza que o valor a um determinado bem não deve ser dado somente pelos
técnicos especializados, mas, sobretudo, por diferentes segmentos da população.
Reforçamos, portanto, a importância da criação de programas educativos
integrados com um design de continuidade, nos quais se prevê resultados em curto,
médio e longo prazo, no nível formal e informal do ensino, na formatação de uma
política patrimonial de investigação, proteção e conservação dos bens culturais, de
maneira que se crie um sistema de gestão integrado, em que as comunidades possam
participar ativamente das tomadas de decisões e empreender medidas de
sustentabilidade cultural nas suas localidades e/ou regiões, elevando as perspectivas de
sucesso e amenização dos riscos culturais.
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Resumo: Este artigo objetivou expor reflexões sobre as relações entre patrimônio

cultural, meio-ambiente e cidadania tomando como pontos de partida: considerações de
autores das ciências sociais sobre lógicas e processos histórico-culturais e a
incorporação das noções de meio-ambiente e cultura à análise social; as principais
atuações internacionais sobre tais relações, mormente a influência da Organização das
Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (Unesco) e suas diretrizes; a
construção do direito à cultura enquanto direito humano e as relações derivadas de tal
construção; o tratamento dado a estes termos pelo direito ambiental brasileiro; as
disposições no ordenamento jurídico brasileiro em nível federal com um breve histórico
do encadeamento dos termos de acordo com sua aparição nas normas legais; os reflexos
da tutela do patrimônio cultural na gestão dos bens culturais; e de modo amplo, a
compreensão da cultura enquanto aspecto constituinte do meio-ambiente e da formação
da identidade cultural.
Palavras-chave: Cultura; ambiente; cidadania.
Cultural heritage, environment and citizenship

Abstract: This article aims to expose reflections about the relationship between

cultural heritage, environment and citizenship, taking as starting points: considerations
of Social Sciences authors about logics and historical-cultural processes and the
incorporation of the notions of environment and culture to social analysis; the main
international actions on such relations, especially the influence of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) and its guidelines; the
construction of the right to culture as a human right and the relationships derived from
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such construction; the treatment given to these terms by Brazilian environmental law;
the provisions in the Brazilian legal system at the federal level with a brief history
linking the terms according to their appearance in the legal norms; the reflexes of the
tutelage of cultural heritage in the management of cultural assets; and broadly, the
understanding of culture as a constituent aspect of the environment and the formation of
cultural identity.
Keywords: Culture; environment; citizenship.

Superando dicotomias

A

dmitimos que haja uma capacidade alternativa de ver o mundo, interpretá-lo
e agir sobre ele (MONTERO, 1998), assim, aspectos culturais e ambientais

podem ser considerados na análise social em conjunto a partir de uma

revisão de métodos, de uma “episteme de relação” (LANDER, 2005). Esta “alternativa”
seria ao fato de que, de acordo com Edgar Lander (2005), os saberes modernos
comportam dimensões pautadas em sucessivas separações ou partições do mundo “real”
que se deram historicamente no mundo ocidental. O autor lembra a fissura ontológica
entre a razão e o mundo como a base de um conhecimento descorporizado e
descontextualizado e que as tendências se radicalizam com a separação que Weber
conceitualizou como constitutivas da modernidade cultural, da qual decorre uma
crescente cisão que se dá na sociedade moderna entre a população em geral e os
especialistas (LANDER, 2005, p. 25).
Para o autor, esta separação resultou em uma tendência das ciências sociais em
naturalizar e universalizar as regiões ontológicas da cosmovisão liberal fazendo com
que as mesmas estivessem impossibilitadas de abordar processos histórico-culturais
diferentes daqueles postulados por essa cosmovisão.
Daí emanam cisões entre os termos natureza e cultura, tradicional e moderno,
cultural e político. Sobre o uso antropológico do termo cultura, Manuela Carneiro da
Cunha expõe:
Como se sabe, o termo “cultura”, em seu uso antropológico, surgiu na
Alemanha setecentista e de inicio estava relacionado à noção de
alguma qualidade original, um espírito ou essência que aglutinaria as
pessoas em nações e separaria as nações umas das outras.
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Relacionava-se também à ideia de que essa originalidade nasceria das
distintas visões de mundo de diferentes povos. Concebia-se que os
povos seriam os ‘autores’ dessas visões de mundo. Esse sentido de
autoria coletiva e endógena permanece até hoje (CUNHA, 2009, p.
354).

Para elucidar a ultrapassada terminologia representativa da dicotomia a que nos
referimos, podemos citar a lei que define a Política Nacional do Meio-ambiente, nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, que em seu artigo 2º, inciso I, considera meio-ambiente,
patrimônio público a ser assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, e traz
em seu art. 3º, inciso I, o conceito legal de meio-ambiente como “o conjunto de
condições, leis, influências, e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida, em todas as suas formas”.
Segundo Lander (2005), na América Latina, de maneira geral, houve uma busca
pela “superação” dos traços tradicionais e “pré-modernos” em razão do apelo à
cosmovisão liberal. E as ciência sociais neste continente, ao caracterizarem as
expressões culturais como “tradicionais” ou “não modernas” ou como em processo de
transição em direção à modernidade, negaram “a possibilidade de lógicas culturais ou
cosmovisões próprias. Ao colocá-las como expressão do passado, nega-se a sua
contemporaneidade”, o que teria contribuído para constranger uma alta proporção de
lutas sociais e debates político-intelectuais no continente (LANDER, 2005, p. 37).
Lander destaca as cisões fundantes dos saberes sociais modernos e suas
implicações na exclusão do espaço e da natureza que se deu historicamente na
caracterização da sociedade moderna, analisadas por Fernando Coronil no livro The
magical state, no qual resgata a fundamental contribuição de Henry Lefebvre (1991)
para se “pensar o espaço em termos que integrem seu significado socialmente
construído com suas propriedades formais e materiais” (CORONIL, 1997, p. 28 apud
LANDER, 2005, p. 46). Deriva do pensamento de Lefebvre a concepção do espaço
como produto das relações sociais e da natureza (que constituem sua matéria-prima)
(CORONIL, 1997 apud LANDER, 2005), que é tanto o produto quanto a condição de
possibilidade das relações sociais. Não “pensar o espaço” seria excluir a natureza e a
territorialidade como âmbito do político. Assim, Coronil propõe uma perspectiva
holística que inclua fatores materiais e culturais em um mesmo campo analítico, e esta
visão unificadora buscaria compreender a constituição histórica dos sujeitos no mundo
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de relações sociais e significados feitos por seres humanos (CORONIL, 1997 apud
LANDER, 2005).
Em sentido congruente podemos inserir a perspectiva de Arturo Escobar ao
considerar a partir do “ecologismo dos pobres” (GUHA, 1997; ALIER, 1992 apud
ESCOBAR, 2005), a resistência cultural de muitas comunidades pobres à valorização
capitalista estrita de seus ambientes (ESCOBAR, 2005, p. 158). Para ele, “o lugar –
como a cultura local – pode ser considerado ‘o outro’ da globalização”, de maneira que
uma discussão do lugar deveria oferecer uma perspectiva importante para repensar a
globalização e a questão das alternativas ao capitalismo e à modernidade (ESCOBAR,
2005, p. 150).
Ao considerar uma defesa do lugar e da natureza, Escobar lembra que isto não
reifica os lugares, as culturas locais e as formas de não capitalismo como antes
intocados ou fora da história. Para ele, os lugares e as localidades entram na política da
mercantilização de bens e a massificação cultural, mas o conhecimento do lugar e da
identidade pode contribuir para produzir diferentes significados – de economia, natureza
e deles mesmos, dentro das condições do capitalismo e da modernidade que o rodeiam.
Assim, esferas ecológicas públicas alternativas podem abrir-se contra ecologias
imperialistas da natureza e identidade da modernidade capitalista (ESCOBAR, 2005).
Nesta senda, converge a concepção de cultura adotada por Chauí:

Cultura é, pois, a maneira pela qual os humanos se humanizam e, pelo
trabalho, desnaturalizam a natureza por meio de práticas que criam a
existência social, econômica, política, religiosa, intelectual e artística.
O trabalho, a religião, a culinária, o vestuário, o mobiliário, as formas
de habitação, os hábitos à mesa, as cerimônias, o modo de relacionarse com os mais velhos e os mais jovens, com os animais e com a terra,
os utensílios, as técnicas, as instituições sociais (como a família) e
políticas (como o Estado), os costumes diante da morte, a guerra, as
ciências, a filosofia, as artes, os jogos, as festas, os tribunais, as
relações amorosas, as diferenças sexuais e étnicas, tudo isso constitui
a cultura como invenção da relação com o Outro – a natureza, os
deuses, os estrangeiros, as etnias, as classes sociais, os antepassados,
os inimigos e os amigos (CHAUÍ, 2006, p. 113-114).
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A construção da cultura enquanto direito humano

A cidadania está intimamente relacionada à construção (e reconstrução) dos
direitos humanos, incorporada no entendimento de Hannah Arendt, revisitado por Celso
Lafer (1988, p. 165), de que cidadania é “o direito a ter direitos”, já que “sem ela não se
trabalha a igualdade que requer o acesso ao espaço público, pois os direitos – todos os
direitos – não são dados (physei) mas construídos (nomoi) no âmbito de uma
comunidade política” (LAFER, 1997).
Esta cidadania pode ser referenciada em Bobbio (1999, p. 1), para quem “os
súditos se tornam cidadãos quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais”.
Ao ganhar força a percepção do “direito a ter direitos” culturais, emerge a noção de
cidadania cultural que leva em consideração “a cultura como direito dos cidadãos, sem
confundi-los com as figuras do consumidor e do contribuinte” (CHAUÍ, 2006, p. 69).
Sobre tal noção no contexto brasileiro, discorre Marilena Chauí, que aqui é citada tanto
pela importância de suas análises quanto pela experiência como gestora de políticas
públicas culturais entre 1989 e 1992,

(...) cultura como um direito do cidadão e, em particular, como direito
à criação desse direito por todos aqueles que têm sido sistemática e
deliberadamente excluídos do direito à cultura nesse país: os
trabalhadores, tidos como incompetentes sociais, submetidos à
condição de receptores de ideias, ordens, normas, valores e práticas
cuja origem, cujo sentido e cuja finalidade lhes escapam (CHAUÍ,
2006, p. 70).

Como secretária de Cultura do município de São Paulo, Chauí expõe o que
aquela instituição entenderia por direito à cultura:

O direito de produzir cultura, seja pela apropriação dos meios
culturais existentes, seja pela invenção de novos significados
culturais; o direito de participar das decisões quanto ao fazer cultural;
o direito de usufruir os bens da cultura, criando locais, condições e
acesso aos bens culturais para a população; o direito de estar
informado sobre os serviços culturais e sobre a possibilidade deles
participar ou usufruir; o direito à formação cultural e artística pública
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e gratuita nas Escolas e Oficinas de Cultura do Município; o direito à
experimentação e à invenção do novo nas artes e nas humanidades; o
direito a espaços para reflexão, debate e crítica; o direito à informação
e à comunicação (CHAUÍ, 2006, p. 70).

Os primeiros movimentos de proteção à cultura no plano internacional, segundo
Mendonça (2006, p. 77), datam de meados do século XX, quando do impedimento de
bombardeio a locais reservados a cultos, artes e ciências nas guerras interestaduais.
Cabe lembrar a Carta de Atenas, que pretendia resguardar construções históricas.
Importante mencionar o Pacto Roerich, de 1935, para a proteção das instituições
científicas e artísticas e monumentos históricos (MENDONÇA, 2006).
Também cabe lembrar a Convenção de Genebra de 1949, referente à proteção
dos civis e seus pertences em tempos de guerra, com protocolo expedido em 1977
fazendo menção ao termo “bens culturais”, e a Carta de Veneza de 1964, onde foram
estabelecidos princípios para a conservação e restauração das obras monumentais
integrantes do patrimônio comum a ser deixado para as futuras gerações. Destaca-se
ainda a Conferência Intergovernamental de Veneza, de 1970, onde são discutidos o
“desenvolvimento

cultural”

e

a

“dimensão

cultural

do

desenvolvimento”

(MENDONÇA, 2006).
Esta

incorporação

da

cultura

enquanto

direito

ganhou

notoriedade

gradativamente através de manifestações da Organização das Nações Unidas,
especialmente por meio da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura). A Unesco foi criada em 16 de novembro de 1945, após a Segunda
Guerra Mundial, “com o objetivo de garantir a paz por meio da cooperação intelectual
entre as nações”. Este cenário é discutido por Vieira (2009), para quem a esfera da
cultura:
torna-se o palco privilegiado onde se travam as lutas por afirmação
das identidades e reconhecimento das diferenças; é na esfera da
cultura que se ergue a bandeira em nome da diversidade das
expressões culturais como contraponto às ditas ameaças de
homogeneização cultural provocadas pelo processo de globalização; é
na esfera da cultura que valores como diversidade cultural, direitos
culturais, tolerância, diálogo cultural, entre outros, são urdidos,
conformando assim uma gramática bem peculiar do contemporâneo,

28

Acesso Livre n. 6 jul.-dez. 2016
racionalidade essa que decide espaços, produz sujeitos e engendra
específicas ações sociais.

De acordo com a autora, a relevância da questão cultural não emergiu por acaso
e teve manifestações mais acirradas a partir da década de 1990 (VIEIRA, 2009). Para
ela, a esfera cultural está conformada como um fórum privilegiado de legitimidade das
práticas sociais, e a cultura passa a ser utilizada como recurso (VIEIRA, 2009). Tal
entendimento é marcado pelas reflexões de Yúdice (2004 apud VIEIRA, 2009), em que
gerenciamento, conservação, acesso, distribuição e investimento em cultura tornam-se
prioritários se a considerarmos como recurso. E, nesta senda, a atuação da Unesco é
notada como narradora de categorias como cultura e diversidade cultural, patrimônio
cultural, bens culturais, bem como enquanto promotora de debates, fóruns, conferências
internacionais e ao instituir instrumentos (declarações e convenções), tendo como eixo
central o tema da cultura (VIEIRA, 2009).
Uma breve retomada desta atuação aponta que já em 15 de novembro de 1945,
houve destaque no preâmbulo da constituição da Unesco, que instituiu a “difusão da
cultura como indispensável à dignidade do homem”. Logo em seguida, temos sua
inclusão na Carta das Nações Unidas, ratificada pelo Brasil em 21 de setembro de 1945,
que previu em seu artigo 1º, tópico 3, a resolução de “problemas internacionais de
caráter econômico, social, cultural ou humanitário”.
O artigo 22 da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que toda
pessoa pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos culturais indispensáveis, e
está manifesto no artigo 27 do mesmo documento que “toda pessoa tem o direito de
participar livremente da vida cultural, da comunidade, de fruir as artes e de participar do
progresso científico e de fruir de seus benefícios”.
Para reforçar a ideia de indispensabilidade da cultura, remetemo-nos à
Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como Pacto de San
Jose da Costa Rica, incorporada ao ordenamento brasileiro em 1992, onde temos em seu
preâmbulo que “só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da
miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos
econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos”. E no
artigo 16 do protocolo adicional ao referido pacto, vemos a primazia da “previsão dos
direitos aos benefícios da cultura”.
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A Recomendação da Década do Desenvolvimento Cultural da Unesco (19881997), que resultou da Conferência do México, em 1982, dirá que cultura:

É o conjunto dos traços distintivos espirituais, materiais, intelectuais e
afetivos que caracterizam uma sociedade e um grupo social. Ela
engloba, além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos
fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as
crenças. Concorda também que a cultura dá ao homem a capacidade
de refletir sobre si mesmo. É ela que faz de nós seres especificamente
humanos, racionais, críticos e eticamente comprometidos. Através
dela discernimos os valores, efetuamos opções. Através dela o homem
se expressa, toma consciência de si mesmo, se reconhece como
projeto inacabado, põe em questão as suas próprias realizações,
procura incansavelmente novas significações e cria obras que o
transcendem.

A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural,
conhecida como Convenção de Paris, realizada em 1972, apontou como fundamento a
constatação de que “o patrimônio cultural e o patrimônio natural estão cada vez mais
ameaçados de destruição, não apenas pelas causas tradicionais de degradação, mas
também pela evolução da vida social e econômica que as agrava através de fenômenos
de alteração ou de destruição ainda mais importantes”. O documento definiu como
patrimônio cultural:

Os monumentos – obras arquitetônicas, de escultura ou de pintura
monumentais, elementos de estruturas de carácter arqueológico,
inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal
excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; Os
conjuntos – grupos de construções isoladas ou reunidos que, em
virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm
valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da
ciência; os locais de interesse – obras do homem, ou obras conjugadas
do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse
arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista
histórico, estético, etnológico ou antropológico.
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E em 1976, a Conferência Geral da Unesco, realizada em Nairóbi, por meio da
recomendação relativa à salvaguarda dos conjuntos históricos e a sua função na vida
contemporânea, reconhecia que os conjuntos históricos ou tradicionais

fazem parte do ambiente cotidiano dos seres humanos em todos os
países, constituem a presença viva do passado que lhes deu forma,
asseguram ao quadro da vida a qualidade necessária para responder à
diversidade da sociedade e, por isso, adquirem um valor e uma
dimensão humana suplementares.

O entendimento de cultura como direito humano surge literalmente na
Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural, em 2001, que expressa “os Direitos
Culturais são partes integrantes dos Direitos Humanos”. Isto os coloca no mesmo
patamar dos demais direitos humanos, e supõe proteção e aplicabilidade para que
possam ser exercidos livre e efetivamente por todos, considerados parte legítima da
dignidade da pessoa humana e do exercício da cidadania. Considerados, inclusive, como
formadores do livre desenvolvimento da personalidade dos seres humanos, conforme
Silva (2001, p. 168).
Convém apontar nesse sentido a Convenção sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, aprovada na 33ª Conferência Geral da Unesco,
de 20 de outubro de 2005, que reconhece a importância dos conhecimentos tradicionais
e da cultura para todos e em especial às pessoas pertencentes às minorias e aos povos
autóctones (naturais de uma determinada região), cuja promoção deve ser feita de modo
consciente e responsável, sob o princípio da dignidade e respeito a todas as culturas.
Para Cunha Filho (apud Mendonça, 2006, p. 73), seriam direitos culturais
“aqueles afetos às artes, à memória coletiva e ao repasse de saberes que asseguram a
seus titulares o conhecimento e uso do passado, interferência ativa no presente e
possibilidade de previsão e decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre à
dignidade da pessoa humana”.
Podem ser caracterizados como direitos humanos de segunda geração levando
em consideração a classificação de Bobbio (1999, p. 9) de direitos sociais atinentes à
aludida categoria. Para Bonavides (2007, p. 565), os direitos de segunda geração
protegem aquilo que proporciona os valores existenciais humanos plenamente, “o
social”. Assevera Motta (2005, p. 68) que nesta segunda geração estão os direitos
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sociais, culturais e econômicos, e estes exigem do Estado uma postura mais ativa
através de ações concretas desencadeadas para favorecer os indivíduos. Lembra ainda
que são decorrentes dos direitos de primeira geração (quais sejam: vida, liberdade,
igualdade, propriedade e segurança). Assim, entre o conjunto de deveres do Estado
previstos pela Constituição Brasileira está o de proporcionar os meios de acesso à
cultura, à educação e à ciência (art. 23-V). Vale lembrar que, no entendimento de José
Afonso da Silva (2001, p. 182), “no qualitativo fundamentais acha-se a indicação de que
se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive
e, às vezes, nem mesmo sobrevive”.
Estes direitos se afinam ao direito à autodeterminação dos povos, posto que em
virtude dele os povos determinam livremente sua condição política e procuram, da
mesma forma, seu desenvolvimento econômico, social e cultural.
Se os autores citados consideram a cultura como direito de segunda geração,
Miranda (2006) considera a proteção ao patrimônio cultural inserida no conceito de
direito fundamental de terceira geração, diante do fato de que a tutela desse direito
satisfaz a humanidade como um todo (direito difuso), na medida em que preserva sua
memória e seus valores, assegurando a sua transmissão a gerações futuras.
De modo geral, de acordo com Miranda, fala-se em direitos de primeira geração
enquanto aqueles voltados à proteção da esfera individual da pessoa humana contra
ingerências do poder público; de segunda geração aqueles caracterizados pela imposição
de obrigações de índole positiva aos poderes públicos em contraposição ao
abstencionismo estatal, objetivando incrementar a qualidade de vida da sociedade; e de
terceira geração aqueles que possuem como titulares não mais o indivíduo ou a
coletividade mas o próprio gênero humano, dentre os quais estão o direito ao meioambiente ecologicamente equilibrado, o direito dos povos ao desenvolvimento e o
direito de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade.
Sendo assim, a proteção ao patrimônio cultural, objetivaria a tutela de interesses
pertencentes ao gênero humano, tratando-se de direito transindividual difuso, uma vez
que pertence a todos ao mesmo tempo em que não pertence de forma individualizada, a
qualquer pessoa (MIRANDA, 2006).
Isto importa especialmente quando consideramos que a proteção dos bens
culturais pode ser conduzida pela comunidade e pode ser institucionalizada através de
entes como municípios, estados, governo federal e, inclusive, pela comunidade
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internacional, a exemplo dos bens componentes do patrimônio cultural mundial
relacionados à Unesco.
Tratamento em nível nacional

Em âmbito penal, segundo Miranda, a primeira tipificação no ordenamento
jurídico brasileiro objetivando a tutela do patrimônio cultural, ainda que de forma
tímida e indireta, adveio com o artigo 178 do código criminal do império (1830), que
considerava criminosa a conduta consistente em destruir, abater, mutilar ou danificar
monumentos, edifícios, bens públicos ou qualquer outros objetos destinados à utilidade,
decoração ou recreio público, culminando pena de prisão com trabalho de dois meses a
quatro anos e multa de 20% do valor do dano. O código penal republicano de 1890
repetiu a tipificação no seu artigo 328.
Para Mendonça (2006, p. 70), a cultura passa a figurar nos textos constitucionais
brasileiros no ano de 1934. Todavia, salienta Milaré (2005, p. 400) que àquela época a
Constituição limitava-se a declarar protegidos os bens de valor histórico, artístico,
arqueológico e paisagístico, sem definir a abrangência desses conceitos. Porém, instituiu
a função social da propriedade como princípio constitucional (artigo 133, inciso XXII).
Em seu artigo 134 estabeleceu que:

Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as
paisagens ou locais particularmente dotados pela natureza gozam de
proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos
municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos
cometidos contra o patrimônio nacional. Em seu artigo 10 dispunha
ainda: compete concorrentemente à união e aos estados: III – proteger
as belezas naturais e os monumentos de valor histórico e artístico,
podendo impedir a saída de obras de arte.

Houve a edição do decreto-lei nº 25 no dia 30 de novembro de 1937,
organizando a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, que ficou conhecido
como Lei do Tombamento (MILARÉ, 2006).
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Como dito no início do texto, na lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política
Nacional de Meio-ambiente, o legislador ainda não tinha feito referência expressa ao
patrimônio cultural como componente do meio-ambiente.
A Constituição Federal de 1988 reserva ao tema os artigos 215 e 216, do Título
VIII, dedicado à ordem social, quando o conceito de patrimônio cultural brasileiro é
ampliado ao incluir, além da materialidade dos bens culturais, outros de natureza
imaterial. O artigo 215 assegura o exercício do direito à cultura e o acesso às fontes da
cultura nacional, como apoio, proteção e difusão de manifestações culturais, inclusive
criando formas de incentivo à disposição dos interessados na produção e conhecimento
de bens e valores culturais, o que se faz através de políticas públicas e incentivos fiscais,
dentre outros.
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará
a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º O Estado
protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional. § 2º A lei disporá sobre a fixação de datas
comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos
étnicos nacionais. § 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura,
de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do País e
à integração das ações do poder público que conduzem à: I defesa e
valorização do patrimônio cultural brasileiro; II produção, promoção e
difusão de bens culturais; III formação de pessoal qualificado para a
gestão da cultura em suas múltiplas dimensões; IV democratização do
acesso aos bens de cultura; V valorização da diversidade étnica e
regional.

De acordo com Miranda, a novidade mais importante trazida em 1988 foi alterar
o conceito de bens integrantes do patrimônio cultural considerando que são aqueles
“portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira”. Para o autor, a diversidade cultural brasileira
passou a ser protegida e enaltecida, passando a ter relevância jurídica os valores
populares, indígenas e afro-brasileiros. Segundo ele, a tradição constitucional anterior
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marcava como referência a monumentalidade, ao passo que a constituição atual deseja
proteger não apenas o monumento, mas a razão de ser da cidadania.
Para além disso, Miranda afirma que a inclusão de todos esses conceitos na nova
Constituição brasileira traz efetivas alterações no sentido jurídico de proteção, pois
consolida o termo “patrimônio cultural”, que já era usado internacionalmente e estava
consagrado na literatura brasileira, mesmo oficial, mas não na lei, e cria formas novas
de proteção, como o inventário, registro, vigilância, possibilitando a inovação pelo
poder público de outras formas, além do tradicional tombamento e desapropriação.
Vale a pena frisar que o texto constitucional de 1988 declara tombados bens que
considera relevantes para o patrimônio cultural brasileiro, como os documentos e sítios
dos antigos quilombos. Porém, para efetiva aplicabilidade destes dispositivos
protecionistas é necessário novo esforço legislativo, pois as leis infraconstitucionais
estão muito aquém do disposto na Constituição (Miranda, 2006).
De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 27, cabe ao
Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis. E a lei nº 8.625/1993, Lei Orgânica do Ministério
Público, dispõe que figura entre as principais funções do órgão (artigo 25) promover o
inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:

a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao
meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico,
estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos e a outros interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos; b) para a anulação ou
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à
moralidade administrativa do Estado ou de município, de suas
administrações indiretas ou funcionais ou de entidades privadas de
que participem.

Pode-se, contudo, citar como relevante a lei nº 9.605/98, considerada como um
marco de eficiência no aparato legislativo brasileiro de proteção ao meio-ambiente
(MIRANDA, 2006), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio-ambiente, dispondo sobre crimes contra o
ordenamento urbano e o patrimônio cultural, dispostos em seus artigos 62 a 65. Sobre
delitos contra o patrimônio cultural estão atualmente tipificadas condutas culposas e não
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há mais a necessidade de prévio tombamento para se viabilizar a tutela penal. Além
disso, seu artigo 3º atribui expressamente responsabilidade penal à pessoa jurídica pelos
crimes contra o meio-ambiente, inclusive o meio-ambiente cultural.
Citamos outra norma de fundamental importância que é o decreto nº 3.551, de 4
de agosto de 2000, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial que
constitui patrimônio cultural brasileiro e criou o Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial, viabilizando a proteção dos bens culturais de natureza intangível, tais como:
saberes, celebrações, expressões, os quais irão procurar resguardar os cantos, lendas,
hábitos, festas, rituais e outras práticas populares.
Vale lembrar que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC) tem como um de seus objetivos “proteger as características relevantes de
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e
cultural” (art. 4º capítulo 7, da lei nº 9.985/2000), incluindo em uma lei de conservação
da natureza importantes aspectos culturais.
A gestão do meio-ambiente cultural

Consideramos como resultados práticos, admitidos pelo ordenamento jurídico
brasileiro, oriundos da determinação teórica da natureza difusa e indisponível do direito
à preservação do patrimônio cultural: a imprescritibilidade das ações judiciais que
objetivam a reparação de danos ambientais coletivos; a possibilidade de defesa do
patrimônio cultural mediante a utilização de instrumentos processuais como a ação civil
pública (lei nº 7.347/85); a indeclinável necessidade de intervenção do Ministério
Público como custos legis (fiscal da lei) nas ações cíveis que envolvam a defesa de bens
jurídicos do patrimônio cultural quando o Ministério Público não for o próprio autor,
pois a regra geral é que ele seja o autor das ações para proteção, prevenção e reparação
de danos ao meio-ambiente cultural.
Pode-se considerar a divisão do meio-ambiente (latu sensu) em aspectos que o
compõem apenas com o objetivo de facilitar a identificação da atividade degradante e
do bem imediatamente agredido (MIRANDA, 2006). Assim:

- Meio-ambiente Natural ou Físico – formado pelo solo, pelos
recursos hídricos, ar, fauna, flora e demais elementos naturais
responsáveis pelo equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o meio
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em que vivem, sendo objeto dos artigos 225, caput e parágrafo 1º da
CF/88; - Meio-ambiente do Trabalho – integrado pelo conjunto de
bens, instrumentos e meios, de natureza material e imaterial, em face
dos quais o ser humano exerce suas atividades laborais, recebendo
tutela imediata do artigo 200, VIII da CF/88; - Meio-ambiente
Artificial – integrado pelo espaço urbano construído pelo homem, na
forma de edificações (espaço urbano fechado) e equipamentos tais
como praças, parques e ruas (espaço urbano aberto), recebendo
tratamento não apenas no artigo 225, mas ainda dos artigos 21, c. XX
e 182, todos da CF/88) - Meio-ambiente Cultural – integrado pelo
patrimônio

histórico,

artístico,

paisagístico,

arqueológico,

espeleolígico, fossilífero, turístico, científico e pelas sínteses culturais
que integram o universo das práticas sociais, das relações de
intercâmbio entre o homem e a natureza ao longo do tempo,
recebendo proteção dos artigos 215, 216 e 225 da CF/88 (MIRANDA,
2006, p. 15).

Pode-se afirmar que a tutela do patrimônio cultural engloba o aspecto
naturalístico e comporta uma conotação compreensiva de tudo o que cerca e condiciona
o homem em sua existência, no seu desenvolvimento na comunidade a que pertence e
na interação com o ecossistema que o cerca, “o meio-ambiente é a interação do conjunto
de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento
equilibrado da vida em todas as suas formas” (MIRANDA, 2006, p. 16).
Hoje inúmeras determinações normativas para a tutela do patrimônio cultural
estão em vigor no Brasil, tanto em nível federal como estadual e municipal. Grande
parte delas segue as referências constitucionais e conta com instrumentos de proteção do
patrimônio cultural material e imaterial. Porém, diante do potencial cultural do país,
pode-se afirmar que tal arcabouço jurídico não é devidamente explorado por operadores
do direito e gestores de políticas culturais (MENDES, 2007).
Para além disso, a depender do interesse social pelo bem, pode-se galgar a
obtenção do título de patrimônio mundial. Para tanto, há a necessidade de aprovação em
plenário de relatório técnico a respeito do bem pelo Comitê do Patrimônio Mundial,
instituído na já citada Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e
Natural, mediante a obrigatoriedade na identificação, proteção, conservação,
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valorização e transmissão por parte dos Estados-membros de seus patrimônios
nacionais.
No Brasil, é o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional),
autarquia vinculada ao Ministério da Cultura, que possui a missão de identificar,
documentar e promover o patrimônio cultural brasileiro. Ele atua através de plano de
ação nacional a ser elaborado um ano antes de sua execução, e cada unidade possui
plano próprio de ação, como forma de envolver as administrações estaduais e
municipais, bem como as comunidades interessadas na proteção do patrimônio cultural
através de ações pedagógicas que levem ao reconhecimento da importância do acervo
cultural (Decreto nº 5.040, de 7 de abril de 2004).
O Manual de Referência do Patrimônio Mundial da Unesco, editado pelo Iphan
em 2016, intitulado “Gestão do Patrimônio Cultural Mundial”, reconhece que a
expansão do conceito de patrimônio e a ênfase maior sobre a relação dos locais de
patrimônio com seus arredores marcam uma mudança importante, uma vez que os bens
não podem ser protegidos de maneira isolada ou como peças de museu, resguardados de
desastres (naturais ou provocados pela humanidade) ou excluídos do planejamento do
uso da terra, bem como não podem ser separados das atividades de desenvolvimento,
isolados de mudanças sociais ou

(...) desvinculados das preocupações das comunidades. De acordo com
o documento, ações muitas vezes baseadas em práticas de gestão
ocidentais, por vezes ofereceram orientações insuficientes, ameaçando
erodir, em vez de reforçar, eficientes sistemas de gestão de
patrimônio, principalmente aqueles ligados a centros históricos ou a
outros sítios culturais que continuam a abrigar múltiplos usos de terra
e propriedade (UNESCO, 2016, p. 15).

Portanto, a recomendação é a de que “os organismos responsáveis pelo
patrimônio atuem o máximo possível em parceria com outros interessados, a fim de
desenvolver uma visão compartilhada e implementar políticas para a gestão de cada
local de patrimônio considerando seu contexto físico e social mais amplo” (UNESCO,
2016, p. 15).
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A confluência dos termos abordados

Para Cuche, a defesa da autonomia cultural está estreitamente ligada à
preservação da identidade coletiva: “‘Cultura’ e ‘identidade’ são conceitos que remetem
para uma mesma realidade, vista de dois ângulos diferentes. A identidade cultural de um
dado grupo não pode compreender-se a não ser pelo estudo das suas relações com os
grupos vizinhos” (CUCHE, 1999, p. 25).
De acordo com Cuche, “o longo processo de hominização, iniciado há mais ou
menos 15 milhões de anos, consistiu fundamentalmente na passagem de uma adaptação
genética à sua adaptação cultural à natureza do meio-ambiente” (p. 25). Assim, “a
cultura permite ao homem não só adaptar-se ao meio, mas também adaptar este a si
próprio, às suas necessidades e aos seus projetos, ou seja, e por outras palavras, a
cultura torna possível a transformação da natureza” (CUCHE, 1999, p. 26).
As características de interação com a natureza e com o universo são elementos
de referência de identidade coletiva. Na concepção de Carlos Walter Porto Gonçalves
(2002), toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada ideia do que
seja a natureza. Para ele, o conceito de natureza não é natural, sendo criado e instituído
pelos homens. Assim, “constitui um dos pilares através do qual os homens erguem as
suas relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim, a sua cultura” (PORTO
GONÇALVES, 2002, p. 23).
Ao encontro da superação das dicotomias nas análises sociais de cultura e
natureza, observamos a construção de nova abordagem conferida ao meio-ambiente
enquanto constituído de bens de ordem física, biológica e socioeconômica, dentre eles
os bens vinculados à cultura. A cultura passa a ser considerada pressuposto para o
exercício da plena cidadania e direito fundamental social. E o conjunto dos bens de
natureza material e imaterial passa a ser referenciado como patrimônio cultural
(MENDES, 2007).
O patrimônio cultural possui conteúdo não valorizado monetariamente, e trata de
dois aspectos fundamentais: da qualidade de vida e de uma concepção de igualdade
vista como direito à integração, baseada em aspectos participativos nas várias esferas da
vida social (MIRANDA, 2006). Importante lembrança faz Silva (2001, p. 316), ao dizer
que é direito-dever estatal a formação do patrimônio cultural brasileiro e a proteção dos
bens de cultura, que assim reconhecidos, ficam sujeitos a um regime jurídico especial,
como forma de propriedade de interesse público.
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Vimos que o reconhecimento de um bem cultural gera como consequência a
imprescritibilidade das ações que objetivam a reparação de seus danos, já que assim
acontece com os danos ambientais, e a possibilidade de defesa do patrimônio cultural
mediante a utilização de instrumentos processuais eficazes. Surge, então, como efeito do
reconhecimento, a certeza jurídica da natureza do bem de valor cultural e a submissão
da coisa ao regime jurídico que a ela for atribuído.
Os bens formadores do patrimônio cultural que manifestam um conjunto de
traços distintivos que caracterizam a identidade cultural de uma sociedade ou um grupo
social devem repercutir no alcance da inclusão social e da qualidade de vida. Bens
culturais são constantemente recriados pelas comunidades e grupos em função de seu
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, buscando a continuidade de
sua identidade. A identificação e tutela destes bens no Brasil pretendem contribuir para
a formação da diversidade étnica e cultural do país. E o acesso ao meio-ambiente em
seu sentido amplo é direito e elemento formador da cidadania e do acesso ao espaço
público.
Compartilhamos a hipótese de que o tratamento dado ao meio-ambiente cultural
é um terreno fértil para o exercício daquela capacidade alternativa de ver o mundo,
interpretá-lo e agir sobre ele que nos aponta Montero (2008), talvez um objeto
emblemático a ser considerado sob o prisma de uma nova “episteme de relação”
(LANDER, 2005).
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Resumo: O presente artigo tem por objetivo discutir as relações existentes entre o

turismo, especificamente o turismo cultural, e a preservação do patrimônio cultural
material e imaterial. Discute alguns desses conceitos e, para que essa preservação se
concretize, leva em consideração as medidas relacionadas à necessária utilização do
planejamento estratégico e a possibilidade de se ouvir a comunidade local na utilização
desse mesmo patrimônio com vistas ao desenvolvimento local. Apresenta um histórico
dessa relação no Brasil e discute o exemplo do Pelourinho, em Salvador, como forma
dessa preservação.
Palavras-chave: Turismo cultural; patrimônio cultural; desenvolvimento local.

Cultural heritage and tourism: form of presentation, way of preservation

Abstract: The purpose of this article is to discuss the relationship between tourism and

specifically cultural tourism and the preservation of the material and intangible cultural
heritage. I discussed some of these concepts and for this preservation to take concrete
into account the measures related to the necessary use of strategic planning and the
possibility of listening to the local community in the use of this same asset for local
development. It presents a history of this relationship in Brazil and I discussed the
example of Pelourinho in Salvador as a form of this preservation.
Keywords: Cultural tourism; cultural heritage; local development.
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J

á se transformou em lugar-comum afirmar que o turismo é um dos setores que
apresentam maior índice de crescimento entre as variadas atividades econômicas
desenvolvidas no mundo, bem como aqui no Brasil. Diversos trabalhos

acadêmicos e técnicos têm demonstrado o quanto o setor cresceu nas últimas décadas,
inclusive sendo reconhecido, se não na condição de salvador das mais diversas
localidades e regiões, em se tratando da possibilidade de desenvolvimento econômico,
passou ao menos à condição de figurar entre as mais importantes formas de promover o
crescimento e, por conseguinte, o desenvolvimento de um lugar.
O turismo é uma prática que passou a figurar nos discursos governamentais já há
algumas décadas, inclusive se pautando como política pública, seja em âmbito federal,
estadual ou municipal, e como ação a ser desenvolvida para se tentar promover, a partir
dos ganhos auferidos financeiramente, o bem-estar das populações envolvidas. Um
exemplo e uma prova desse papel desempenhado por esse setor em relação à nossa
economia foi a criação em 1º de janeiro de 2003, por meio da medida provisória nº 103
(depois transformada na lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003), do Ministério do
Turismo (MTur), cujo objetivo, como consta em sua página oficial na internet, é o de
“desenvolver o turismo como atividade econômica autossustentável em geração de
empregos e divisas, proporcionando inclusão social”.1 Após muito tempo, se tivermos
como um dos marcos fundantes da preocupação com a atividade a criação da Empresa
Brasileira de Turismo (Embratur), atualmente Instituto Brasileiro do Turismo, por meio
do decreto-lei nº 55, no ano de 1966, constituiu-se uma pasta ministerial exclusivamente
para propor e viabilizar possíveis soluções na busca pela resolução dos problemas na
área.
Em se tratando de órgãos com a finalidade de organizar, administrar e promover
a prática do turismo como forma de desenvolvimento nas unidades componentes da
Federação, somente os estados do Acre (Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e
Lazer – Setul), do Mato Grosso do Sul (Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agrário, da Produção e do Turismo – Seprotur), da Paraíba (Secretaria de Turismo e
Desenvolvimento Econômico do Estado da Paraíba – Seted), do Rio Grande do Sul
(Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer) e o de Santa Catarina (Secretaria de Estado de
Turismo, Cultura e Esporte) ainda não contam, a exemplo do governo federal, com
pastas específicas para tal atividade, configurando-se nos 22 estados restantes

1

Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/institucional.html>. Acesso em: 17 out. 2016.
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secretarias com essa função exclusiva ou outros órgãos (que assumiram esse papel),
como é o caso dos estados relacionados a seguir: a) Amazonas (Empresa Estadual de
Turismo do Amazonas – Amazonastur); b) Goiás (Agência Goiânia de Turismo – Goiás
Turismo); c) Roraima (Departamento Estadual de Turismo – Detur – RR); d) Sergipe
(Empresa Sergipana de Turismo/AS – Emsetur); e) Tocantins (Agência de
Desenvolvimento Turístico – Adtur).
Em termos de efetivação da política pública voltada para o turismo como
alavancador do desenvolvimento econômico e social em nosso país, foi proposto,
debatido e constituído o Plano Nacional de Turismo – PNT 2013-2016, que visava à
melhoria da qualidade de diversos setores componentes da atividade turística, tendo em
vista a realização da Copa do Mundo Fifa 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, e tinha como
um dos principais objetivos a ampliação da participação de estados e municípios na
formulação de políticas de turismo por meio do Programa de Regionalização do
Turismo. Configurava-se assim a tentativa de implementação de politicas públicas que
almejavam garantir o bom desenvolvimento não somente dos megaeventos
anteriormente citados, mas também o desenvolvimento local, tanto em termos
econômicos como em termos sociais, garantindo a inclusão e participação através não
somente da consulta formal das comunidades locais nas diversas fases que compõem a
atividade turística.
É inclusive para corroborar essa afirmação que gostaríamos de lembrar o próprio
subtítulo do Plano, que se compunha na seguinte afirmação: O turismo fazendo mais
pelo Brasil e nesse sentido a prática turística sendo colocada como capaz de contribuir
para o desenvolvimento econômico, social e a erradicação da pobreza, garantido isso a
partir das

(...) diretrizes que devem nortear o desenvolvimento do turismo
brasileiro, que são: a participação e o diálogo com a sociedade; a
geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo; o
incentivo à inovação e ao conhecimento, e a regionalização como
abordagem territorial e institucional para o planejamento (BRASIL,
2012, p. 8).

Estabelece-se assim a prática turística como uma maneira eficaz de se
possibilitar o desenvolvimento local, que, segundo Souza (1997, p. 18), designaria “um
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processo de superação de problemas sociais, em cujo âmbito uma sociedade se torna,
para seus membros, mais justa e legítima”, garantindo-se reais formas de promover
crescimento econômico aliado à inclusão social, principalmente quando se leva em
consideração as contribuições que as diversas comunidades podem elencar e sugerir.
Essas contribuições, além de serem levadas em consideração, precisam estar articuladas
dentro do planejamento estratégico pensado para tal atividade. Não somente um
planejamento a curto e médio prazo, mas um planejamento que pense a longo prazo e
que venha de fato proporcionar o crescimento de todos os envolvidos, afinal, como
podemos observar nas palavras a seguir:

Queremos um desenvolvimento local com inclusão social, em que
haja cooperação, criação e alargamento de esferas públicas, em que
diferentes atores políticos, econômicos, sociais dialoguem de maneira
transparente a partir de seus próprios interesses em conflito, buscando
construir um novo desenvolvimento local em conjunto (DANIEL,
2002 apud SOMEKH, 2010, p. 18).

Dentre as diversas formas de atividades turísticas desenvolvidas tanto
internacionalmente quanto nacionalmente, o turismo cultural tem para nós um
significado particular e extremamente importante. Seu conceito, segundo documentação
oficial do Ministério do Turismo,

Compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do
conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural
e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e
imateriais da cultura (BRASIL, 2010, p. 15).

Esse conceito nos leva à necessidade de pensarmos o próprio conceito de
patrimônio cultural que consiste em

Um bem ou conjunto de bens de caráter material ou imaterial (um
objeto, um monumento edificado, uma festa, uma dança, uma
tradição, uma comida etc.) protegido oficialmente por algum órgão
governamental ou não, que proporcione a identificação de um
indivíduo ou grupos de indivíduos, gerando um sentimento de
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pertencimento destes a uma determinada coletividade (OLIVEIRA,
2016, p. 45).

O patrimônio cultural pode ser pensado como um importante diferencial entre as
diversas comunidades, principalmente no tocante à inter-relação que pode ser
estabelecida entre o patrimônio material e o patrimônio imaterial e, consequentemente,
esses podem vir a garantir bases para um desenvolvimento local via mercado turístico,
afinal:

Os elementos do patrimônio cultural de um lugar se constituem em
aspectos diferenciais para o desenvolvimento de produtos e para a
promoção dos empreendimentos, isso pode ser feito através de
restaurantes dedicados à gastronomia tradicional, artesanato local na
decoração e ambientação dos equipamentos, nas programações de
entretenimento com manifestações culturais autênticas (BRASIL,
2010, p. 16).

Ou ainda:

A

criação

de

produtos

tematizados,

utilizando

técnicas

de

interpretação e de interação, que ressaltem a história do lugar e de
seus personagens, para apresentar o patrimônio tangível e intangível
do ambiente visitado, é uma forma de ampliar o conhecimento,
possibilitar a fruição e emocionar o visitante (BRASIL, 2010, p. 16).

Nessa

perspectiva

ganha

muita

importância

o

sentido

de

preservação/conservação do patrimônio, bem como a busca pela incorporação de
diversos tipos desse mesmo patrimônio, ampliando a lista do que, tanto em relevância
material quanto imaterial, possa vir a ser referência de identidade de uma determinada
comunidade, mas também possa se constituir formas de apresentação e interpretação de
um determinado lugar e fonte de conhecimento para aqueles que se propõem em suas
viagens e visitas incorporarem as suas próprias experiências, as experiências
relacionadas a outros.
Isso significa a real valorização do patrimônio cultural pelo turista, não somente
como forma de singularidade ou simplesmente como forma de diferenciação entre os
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diversos lugares visitados e explorados, na busca por conhecimento ou por novas
realidades diferentes da sua vida cotidiana, mas também significa o reconhecimento
pelo turista da identidade ou das identidades constituintes das diversas comunidades
pertencentes a uma determinada sociedade ou das sociedades de uma forma geral e
ampliada.
Por outro lado, para as ditas comunidades locais, a preservação/conservação
desse patrimônio pode representar não somente a preservação de uma ou de várias
identidades e memórias, como pode tornar-se uma forma de desenvolvimento
sustentável e de garantia de futuro, desde que atento para as questões relacionadas ao
planejamento e isso possa significar um efetivo direito à cidade, reconhecido pela
afirmação do direito de reconhecimento dos diversos patrimônios.
Pois bem, levando-se em conta o papel do planejamento e da possibilidade de
busca por um desenvolvimento sustentável, podemos afirmar a relevância que a prática
turística pode vir a ter na perspectiva de preservação do patrimônio cultural (material e
imaterial). Essa relação ‒ turismo e preservação do patrimônio cultural ‒ não é algo
novo no cenário político brasileiro, não se caracteriza como uma novidade ou como algo
que ainda poderá ser explorado, pelo contrário, apesar de necessárias atualizações, é
uma prática que já vem sendo realizada há algum tempo.
Tal proposta como política pública tem sua origem na recente história do país,
principalmente pelo fato de o turismo ser considerado uma nova forma de geração de
renda e de empregos, portanto, produtor de desenvolvimento – como se pode observar
desde a época de criação da Embratur.

A exploração sistemática das atividades turísticas estava entre as
intenções do governo Castelo Branco. Ele instituíra o Conselho
Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur),
ambos voltados a coordenar as atividades do turismo às necessidades
do desenvolvimento econômico e cultural, e o Sistema Nacional de
Turismo, este em 1967, ano em que também se realizou o I Encontro
Oficial de Turismo Nacional (RODRIGUES, 2000, p. 45).

A exploração turística do patrimônio já era bastante efetiva em outros países e,
acima de tudo, era uma forma privilegiada de geração de recursos para a
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preservação/conservação dos equipamentos históricos.2 Juntava-se a propaganda dos
“monumentos históricos” às das “festas típicas” e das “belezas naturais” para apresentar
ao mundo um Brasil belo, com tradições variadas e potencialidades turísticas a serem
exploradas.
A possibilidade de criação desse mercado foi ainda mais afirmada com o
Encontro de Técnicos Latino-Americanos que trabalhavam na área de preservação, em
Quito, no ano de 1967, promovido pela Organização dos Estados Americanos (OEA),
que trouxe a possibilidade concreta de incremento do turismo nas áreas preservadas.
Partindo-se de uma equação com a seguinte formulação: PATRIMÔNIO HISTÓRICO
+ POLÍTICAS DE TURISMO = DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA ÁREA
PRESERVADA, ter-se-ia em vista a possibilidade de, ao se pôr em prática essas
políticas, ocorrer uma ação reflexa na área de entorno, gerando a constituição de um
mercado consumidor, baseado no poder de compra dos turistas, e a possibilidade de
geração de recursos que poderiam/deveriam retornar como forma de investimentos na
manutenção dos próprios monumentos.
Nessa perspectiva, foi posto em funcionamento o PCH – Programa Integrado de
Reconstrução das Cidades Históricas, do Nordeste, em 1973, com um montante de
recursos bastante elevado em se tratando da preservação/conservação de patrimônio
histórico. Em 1975, surgiu a proposta de expansão do projeto para os estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Um detalhe importante da implantação do programa e de controle, por parte do
Governo Federal, foi a solicitação feita aos estados através do Programa de Restauração
e Preservação para o período 1976/1979. Os estados deveriam indicar, entre outras
coisas: os monumentos a serem restaurados; o cronograma de execução; os roteiros
turísticos; as fontes de onde seriam retiradas as contrapartidas exigidas, além da
programação de cursos para a formação de recursos humanos e a geração de empregos
nas áreas atingidas, bem como o apoio às atividades culturais para a valorização dos
monumentos históricos.
Data desse período, podendo-se até retornar alguns anos no tempo, a
preocupação com a questão das preservações dos centros históricos de cidades como
Salvador, Olinda, Recife, São Luiz, entre outras. Não só em relação à delimitação dos
espaços que seriam considerados, no momento da demarcação, como partes integrantes
2

Equipamentos históricos são os monumentos, ou conjunto de monumentos tombados que tenham
processo de restauração/preservação/conservação e que possam ser utilizados com finalidades turísticas.
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do chamado sítio histórico inicial, mas também com ações de recuperação e restauração,
principalmente do casario, das igrejas e dos palácios que compunham esses locais. Isso
por sua vez também significou desapropriações e atos de resistência pelos moradores
(em sua grande maioria pessoal de baixa renda e pouco poder aquisitivo), que, em
decorrência de processos de gentrificação,3 foram expulsos e perderam seus antigos
locais de moradia ou de trabalho.
Portanto, na esteira dessas delimitações, restaurações e preservações de centros
históricos, passou a funcionar um mercado turístico composto ou sustentado pela interrelação entre o patrimônio material (representado pelos imóveis a serem usados, como
museus, centros culturais, restaurantes, hospedagens ou estabelecimentos comerciais) e
o patrimônio imaterial (representado pelo artesanato fabricado e vendido como
lembranças aos turistas, os diferentes e por vezes exóticos tipos de comidas vendidas
que marcam paladares e diferenciam lugares, as práticas religiosas que encantam e
peculiarizam vivências, a musicalidade, entre tantas outras coisas), apresentados de
diversas formas e maneiras aos turistas que visitam esses lugares.
Tomemos como exemplo o centro histórico da cidade de São Salvador. Capital
baiana, fundada em 1549, foi a primeira capital do Brasil, por 214 anos, até o ano de
1763, e em decorrência disso comporta hoje um dos mais importantes sítios históricos
delimitados e preservados do país. O centro histórico foi delimitado no que era
conhecido como o centro antigo da cidade, composto pelo próprio centro e diversos
outros bairros, como por exemplo, Barris, Tororó, Nazaré, Saúde, Barbalho e Carmo.
Para muitos, principalmente turistas, possui a denominação genérica de Pelourinho,4 por
conta da expressividade que o local ganhou na mídia (perpassadas por acontecimentos
como os ensaios e apresentações do Olodum, ou gravações de clips musicais feitos por
Michael Jackson e Paul Simon) e nas propagandas feitas pelas agências de viagens e
órgãos governamentais.
O bairro, localizado entre as ruas que vão do Terreiro de Jesus até o Largo do
Pelourinho, é conhecido popularmente como Pelô, possuindo um conjunto arquitetônico
colonial barroco português, representado por casas, palácios, igrejas centenárias, que
3

A palavra gentrificação (do inglês gentrification) pode ser entendida como o processo de mudança
imobiliária, nos perfis residenciais e padrões culturais, seja de um bairro, região ou cidade.
4
O próprio Pelourinho é um dos bairros componentes do Centro Histórico. A palavra “pelourinho” se
refere a uma coluna de pedra, localizada normalmente ao centro de uma praça, demarcando a qualidade
de cidade (local que contava com uma câmara municipal). Por conta dessa localização, também era o
lugar em que criminosos eram expostos e castigados ou para castigar escravos que fugiam (exemplo do
Brasil colonial).
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além de serem tombados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia
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(Ipac-BA) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan),
também são parte integrante do Patrimônio Histórico da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
Figura 1 – Fotografia do Largo do
Pelourinho

Figura 2 – Largo do Pelourinho retratado no
filme “Você já foi à Bahia?” (Walt Disney)

Fonte: http://www.bahia-turismo.com/salvador/centro-historico/pelourinho.htm
Acesso em: 25 out. 2016.

É sempre bom lembrar que, para além desses exemplares arquitetônicos, no
Pelourinho também se concentra uma grande quantidade de restaurantes responsáveis
por apresentar aos turistas o que há de melhor na gastronomia baiana. No Pelô também
podem ser vistos as peças de artesanato produzidos por antigos e novos artesãos, o
sincretismo religioso dos baianos residentes na capital soteropolitana, os diversos
centros culturais e unidades museológicas, além de uma musicalidade rica e original, a
exemplo não somente do legítimo batuque do Olodum, como da existência dos blocos
afros Muzenza e Bankoma e do conhecidíssimo bloco Filhos de Gandhy, com os seus já
67 anos de existência.
O Pelourinho, enquanto área a ser ocupada, seguiu a regra clara de fundação das
cidades coloniais portuguesas na esteira dos descobrimentos, pois, se revelando como
parte alta da cidade, em contraponto à parte baixa e onde se localiza o porto (eis a
regra), constituía-se em lugar estratégico e que facilitava a defesa da recém-fundada
cidade. Nessa perspectiva, se o porto significava o escoar do que era produzido na
colônia, o Pelourinho era o local administrativo (caracterizado pelos prédios
governamentais), religioso (principalmente pelas igrejas barrocas para o culto dos

Acesso Livre n. 6 jul.-dez. 2016

brancos colonizadores) e residencial onde se concentraram por muito tempo as melhores
moradias da cidade de São Salvador.
Em decorrência do processo de modernização, da transferência de partes
significativas do comércio para outros espaços da capital, da busca por investimentos e
ações do mercado imobiliário e do próprio crescimento da cidade, a partir da década de
1950, o Pelourinho passou a sofrer com o processo de degradação, comum às cidades
históricas brasileiras. Isso possibilitou a ocupação do centro histórico por pessoas de
baixa renda, tornando-se moradia popular, porém constituindo-se em um palco para a
cultura negra em grande efervescência na cidade.
Em 1968, com a regulamentação da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural
da Bahia (de 1967), atualmente Ipac-BA, iniciou-se as primeiras tentativas de
recuperação do bairro com a implantação do Projeto de Revitalização do Pelourinho em
Salvador, que visava à utilização turística do local e, através desta, a possibilidade de
desenvolvimento econômico. Iniciaram-se também os conflitos, pois o Instituto
começou a comprar os imóveis degradados que serviam de residência para as pessoas de
baixa renda que desempenhavam suas atividades laboristas próximas aos seus lugares
de moradia. Por meio da solicitação da reintegração de posse a população do local foi
expulsa.
Na década de 1980, a partir do reconhecimento dos seus exemplares
arquitetônicos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, intensificou-se o
processo de restauração do bairro, porém intensificou-se também a luta, e grupos como
o Olodum passaram a desempenhar um papel relevante que já vinham realizando há
algum tempo. Essa ação, entre outras, possibilitou que o espaço não fosse somente
ocupado por empresas com grifes reconhecidas internacional ou nacionalmente, mas
também passasse a atrair artistas de todos os gêneros, do cinema, música e pintura,
transformando-se num dos mais importantes centros produtores de cultura de Salvador.
Esse processo de restauração continuou pela década de 1990 com a recuperação
de fachadas e de prédios importantes, com a continuidade das desapropriações do
casario e expulsão dos moradores para a posterior ocupação dos lugares com a
instalação de bares, restaurantes, boutiques, museus, teatros, entre outros, com o
objetivo de melhor servir aos turistas que visitam o centro histórico. Com o advento da
década seguinte e o papel desempenhado pelos blocos afros, a exemplo de Olodum e
Filhos de Ghandhy, bem como uma reorientação nas próprias políticas de
recuperação/restauração/revitalização do patrimônio cultural pertencente ao Pelourinho,
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foi possível passar a ouvir a comunidade e se acrescentar novos elementos à lista dos
bens materiais e imateriais patrimonializados.

Figura 3 – Pintura – Baiana de
Acarajé – Juca Quadro

Figura 4 – Fotografia do Acarajé
sendo frito em óleo de Dendê

Fonte:
https://br.pinterest.com/pin/37457289398230
8063/. Acesso em: 25 out. 2016.
Fonte:
https://br.pinterest.com/pin/37457289398230
8063/. Acesso em: 25 out. 2016.

Na lista de novos bens patrimonializados encontramos um que se configura
como a cara da Bahia e consequentemente faz parte do cotidiano da sua capital e dos
lugares que a compõe. Afinal, quem não foi a Salvador e não comeu um acarajé no
centro da cidade ou no seu centro histórico? Quem nunca tirou uma fotografia com as
baianas que produzem e vendem o produto, tendo o casario colonial como pano de
fundo? Patrimonializado pelo Iphan, foi considerado como Patrimônio Imaterial
Nacional em 1º de dezembro de 2004, data em que se registrou o “Ofício da baiana do
acarajé”, sendo reconhecida a importância cultural dos saberes e fazeres tradicionais
aplicados na produção e comercialização das chamadas “comidas de baiana”, feitas com
dendê, com destaque para o acarajé. Além disso, também ficou estabelecido que o dia
25 de novembro é o Dia da Baiana. Em comemoração à data, ocorre uma reunião de
baianas, no Pelourinho, com o intuito de preparar e comercializar os seus diversos
quitutes com turistas e moradores.
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Considerações finais

Retomando reflexões feitas neste texto, podemos chegar a algumas
considerações. A primeira delas consiste na prática turística comprovadamente capaz de
ser um alavancador do desenvolvimento local, além de constituir-se como uma forma de
resolução para a problemática da inclusão social. Note-se essa importância pela criação
de uma pasta ministerial para solucionar problemas na referida área.
A segunda consideração é que para conseguir isso, desenvolvimento econômico
com inclusão social, algumas medidas devem ser observadas, sendo as principais: a) a
necessidade de planejamento, não somente a curto e médio, mas principalmente em
longo prazo, onde sejam definidas estratégias claras e realizáveis para que, inclusive,
não se esgote o potencial turístico do lugar ‒ isso implica tanto seu patrimônio natural
quanto o cultural; b) que a comunidade local, responsável também pela preservação
desse patrimônio e que convive cotidianamente com ele, possa participar desse
planejamento, sendo ouvida e participando da sua implantação e colhendo os frutos do
seu sucesso.
Uma terceira consideração é que, em se levando as medidas observadas
anteriormente, a prática turística configura-se sim como uma prática de preservação do
patrimônio cultural, inclusive gerando renda não só para o sustento de quem trabalha
com suas diversas formas (afinal gastronomia também é patrimônio, assim como o
artesanato, a musicalidade, entre outras), mas também como forma de gerar uma cadeia
produtiva com a possibilidade de aplicação dos impostos daí retirados na
preservação/conservação desse mesmo patrimônio cultural. Isso tem sido o exemplo de
Salvador, mas podemos ampliar esses exemplos se olharmos para outras localidades
como Ouro Preto, Parati, São Luiz, Olinda, entre várias outras cidades históricas
brasileiras preservadas.
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Resumo: No contexto dos desdobramentos de uma investigação doutoral em Ciência

da Informação e pós-doutoral em Ciências da Informação: Arquivo, Biblioteca e
Documentação busca-se discutir, a partir do Multilingual Archival Terminology do
Conselho Internacional de Arquivos, as aproximações entre os termos que figuram no
Dictionary of Archival Terminology III associados com o termo “mediação cultural”.
Propõe-se que, para ampliar as possibilidades da mediação cultural com documentos de
arquivo em outros espaços, se crie um Dicionário Eletrônico de Terminologia em
Museus, Arquivos e Bibliotecas que inclua não apenas todos os termos dos paradigmas
vigentes como também verbetes que definam as práticas de valorização e exploração.
Conclui-se que os termos são resultados dos saberes-fazeres e também de posições
conscientes ou irrefletidas sobre a identidade dos arquivos que, por sua vez, tendem,
pelo menos em alguma medida, a impactar a percepção sobre a imagem dos arquivos
pelos tomadores de decisão nas empresas do setor público e privado.
Palavras-chave: Ciência da informação; mediação cultural; arquivos.

Cultural mediation in archives: definition and terminological approximations

Abstract: In the context of the developments of a doctoral and post-doctoral researches

on Information Science in Information Sciences: Archives, Library and Documentation,
the goal is to discuss from Archival Terminology Multilingual International Council on
Archives, the similarities between the terms presents in the Dictionary of Archival
Terminology III associated with the term “cultural mediation”. It is proposed that, to
expand the possibilities of cultural mediation with archival documents in other places,
set up an Electronic Dictionary of Terminology for Museums, Archives and Libraries
that includes not only all the terms of the current paradigms as well as entries that
define the valorization and exploitation practices. It is concluded that the terms are the
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result of the doings-knowledge and also aware or unreflective views on the identity of
archives which in turn tend to, at least to some extent, to impact the perception of the
image of the archives in public and private sector.
Keywords: Information Science; cultural mediation; archives.

Uma breve contextualização

A

marcha global ditada pela Industry 4.0 tende a levar os arquivos para uma
inevitável automatização, e o lugar onde se armazenam conjuntos
documentais apenas para fins de leitura pode não subsistir num futuro

próximo. Assim, as funções arquivísticas ligadas ao tratamento dos documentos estão a
convergir para a consolidação do paradigma informacional e para associação com as
tecnologias da informação. Portanto, consideramos presumível que o planejamento do
arranjo e da descrição de um fundo de arquivo inclua instrumentos de pesquisa
integrados com a informatização e a web-difusão. É preciso salientar que a repetição dos
arquivos como gabinetes de leitura no ambiente digital pode levar o usuário a deslocar
sua frequência da instituição arquivística para um portal na internet. Em outras palavras:
os leitores das saletas de leituras poderão migrar para seus computadores no trabalho ou
em casa. A mediação cultural se destaca como processo complementar à difusão,
porque proporciona experiências de valorização e exploração no espaço do próprio
arquivo para além da leitura, o que por sua vez não se torna substituível numa
ambiência digital cuja percepção apropriação estética/formal/simbólica é reduzida pela
limitação das máquinas.
Os arquivos têm sido colocados numa perspectiva tecnoburocrática a partir da
qual cumprem um papel de processamento técnico em relação aos documentos e
informações a serviço dos pesquisadores, dos juristas, dos gestores, dos cidadãos
informacionalmente letrados e àqueles que fazem uma apropriação cognitiva das
representações contidas nos arquivos. Isso não suprime, ou logicamente não deveria ser
obrigatório suprimir, o ponto de vista do paradigma cultural de Touraine (2006) que
pode ser colocado sobre os arquivos. Esse paradigma pode ser evidenciado em diversos
casos, como pode exemplo: a perda de significado dos arquivos pessoais familiares por
imposição de conflitos culturais resultantes das imigrações forçosas, a destruição do
patrimônio documental por guerras religiosas, o surgimentos de arquivos LGBT e
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outros arquivos que se proliferam no contexto da luta pelos direitos culturais.

Assim,

estamos diante de dois paradigmas cada vez mais consolidados: um é informacional e o
outro cultural. Esses, por sua vez, são apenas dois paradigmas relativamente novos
quando comparados ao paradigma documental. A soma desses modelos de
entendimento poderia nos levar a enriquecer nossos saberes e práticas diante da
realidade multiparadigmática. Considerando isso, os arquivos podem ser tanto estoques
informacionais quanto mediadores de diversas culturas, dentre as quais destacamos: a
cultura identitária, a cultura organizacional e a cultura digital. Em outras palavras, os
arquivos podem servir e produzir por seu valor primário administrativo aos usuários,
aos tomadores de decisão e aos mandatários das empresas privadas e públicas de
maneira mais ampla também pelo viés das culturas.
Neste contexto, a mediação cultural é um termo pouco usual para o setor dos
arquivos, mas que está relacionado aos direitos culturais, à democracia cultural, à
democratização, à valorização e à exploração para usos diversos, inclusive para fins
comerciais dos documentos arquivísticos. A partir do Multilingual Archival
Terminology do Conselho Internacional de Arquivos, buscaremos definir o termo
“mediação cultural” e discutir as aproximações entre os termos que figuram no
Dictionary of Archival Terminology III associados com o termo “mediação cultural”.
Propomos uma abordagem multiparadigmática como desdobramento da tese doutoral
“Mediação cultural em instituições arquivísticas: o caso do Arquivo Público do Estado
do Espírito Santo” (ALDABALDE, 2015) e da pesquisa pós-doutoral em curso
intitulada “Arquivos manuscritos na programação cultural da Casa Fernando Pessoa”,
prevista para ser finalizada em 2017. Salientamos que a tese decorreu do estudo da
mediação cultural no arquivo e a pesquisa em desenvolvimento trata da mediação
cultural com arquivos. Portanto, as investigações são complementares e contribuem para
a atualização do termo “mediação cultural” em língua portuguesa sob a perspectiva
arquivística.
O binômio arquivo e cultura, o termo “mediação cultural” e as aproximações
terminológicas: em direção à proposta de um conceito

As instituições arquivísticas públicas são responsáveis pela custódia legal de
documentos nos quais ideias estão representadas. Ideias relevantes como aquelas que
determinados grupos possuem acerca de sua identidade. Não é por mero acaso que os
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grupos que valorizam a identidade, como, por exemplo, os grupos da comunidade
judaica e da comunidade LGBT, têm constituído arquivos para que possam relembrar as
violações de direitos, mas também como modo de referenciar uma forma de ser, viver e
estar no mundo, isto é, em última instância uma defesa do direito cultural à identidade.
A ideia de que o arquivo está em certa medida relacionado com a cultura não é
nova, pois se encontra no I Congresso Brasileiro de Arquivologia a assertiva de que o
arquivo é a casa de cultura (MACEDO, 1972). Entretanto, o que aqui propomos é um
aprofundamento que vai além de constatar que as instituições arquivísticas são lugares
de culturas. A nosso ver, os arquivos desde a sua própria constituição decorrem de
práticas culturais como aquelas que foram indicadas por Chartier (2002): as práticas de
registrar para lembrar, para servir de prova e para controlar. Trata-se de saber
(re)conhecer que os fundos são resultados de práticas culturais e que a sua natureza é
também cultural.
Considerando a cultura identitária em termos práticos para os arquivos,
defendemos que seria preciso articular serviços e produtos relacionados aos grupos que
se reúnem em torno da defesa de suas identidades, como, por exemplo, as comunidades
judaicas e os grupos com a sigla LGBT. Se já estão estabelecidos o Arquivo Histórico
Judaico Brasileiro e o Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, por outro lado, não
encontramos nenhum Arquivo LGBT estabelecido. Dessa forma, os arquivos poderiam
fomentar e apoiar constituição de fundos produzidos no contexto dessas e outras
comunidades tradicionalmente marginalizadas. Nota-se que o setor dos arquivos
públicos em âmbito nacional ou regional não possui uma política no sentido de orientar
a identificação ou o levantamento dos fundos para estruturação de Arquivos LGBT.
Assim, no Brasil, os arquivos, os centros de pesquisa em arquivologia e ciência da
informação, os arquivistas e os profissionais da informação poderiam oferecer apoio à
identificação e formação de instituições análogas aos seguintes arquivos: Internationaal
Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief, Schwullesbisches Archiv Hannover,
Sociedad y Archivo Háttér Budapest, Australian Lesbian and Gay Archives, B.C. Gay
and Lesbian Archives, Canadian Lesbian and Gay Archives, Chris Gonzalez Library
and Archives, Gulf Coast Archive and Museum, Hall-Carpenter Archives, Irish Queer
Archive, June L. Mazer Lesbian Archives, Lambda Archives of San Diego, Leather
Archives and Museum, Lesbian Herstory Archives, ONE National Gay & Lesbian
Archives, Quebec Gay Archives, Stonewall National Museum & Archives, Transgender
Archive, Archives & Research Center of The GLBT Historical Society, Edward
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Carpenter Archives, One Institute Gay and Lesbian Archives e LGBT Religious
Archives Network The Transgender Archives at the University of Victoria.
E o que isso representaria de benefício social e para o setor dos arquivos? Ora,
além de um posicionamento político a favor da democracia cultural e da
democratização, da organização social, se trata também de um posicionamento
mercadológico. O número de arquivos poderia aumentar se considerarmos cada cultura
identitária como um nicho de mercado a ser pesquisado e desenvolvido. Já sabemos que
há toda uma mercadologia criada sobre essas identidades que geram cadeias para
produtos kosher e editoriais para gays, por exemplo.
Ocorre que, apesar das promissoras possibilidades, a função cultural enunciada
por Alberch e Boadas (1991) ainda não conta com uma estrutura de termos
hierarquizados. A tendência parece, como observamos na literatura nacional, resumir a
um serviço o complexo binômio: arquivo e cultura. Camargo e Bellotto (1996)
designam o termo “serviço de apoio cultural” como a estrutura interna no arquivo
destinada à promoção junto à comunidade, através de publicações, exposições, cursos,
conferências e outras atividades.
O Conselho Internacional de Arquivos1 designou um grupo de trabalho para
identificar os diversos termos usados no setor dos arquivos em âmbito global. Isso
permitiu a comparação entre as terminologias arquivísticas entre países com diferentes
línguas. No ano de 2004 foi lançado o Dictionary of Archival Terminology III (DAT
III), que serviu como base para o dicionário interativo on-line do Multilingual Archival
Terminology (MAT). O DAT III foi o produto do Project Group on Terminology da
definição de línguas com os respectivos colaboradores: 1) Língua inglesa: I. Barnes
(Edimburgo), Lynn L. Carlin (Washington); 2) Língua francesa: Philippe Charon
(Paris); 3) Língua espanhola: Concepcion Contel (Madrid), Rosanna de Andres Diaz
(Madrid); 4) Língua germânica: Angelika Mene-Haritz (Marburg). O MAT, por sua vez,
possui os seguintes coordenadores: dr.ª Luciana Duranti e Corinne Rogers.
Notamos que em diversas línguas no MAT há um determinado termo que é
associado à ideia de que o arquivo possui uma função cultural. O termo outreach
program, por exemplo, possui a seguinte definição: “atividades organizadas com
1

O Conselho Internacional de Arquivos foi fundado junto à Unesco. Hoje, o Conselho segue autônomo
para proteger o patrimônio arquivístico e representar os arquivistas em todo o mundo. Representa
membros de 199 países atuando junto com a Unesco, o Conselho Europeu e outras organizações nãogovernamentais.
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objetivo de familiarizar os potenciais usuários dos arquivos com os seus fundos, seus
valores de pesquisa e referência”.2 Apesar da definição não deixar explícito, sabemos
que, de um modo geral, pela obra de referência Time for cultural mediation (2015), que
se trata de um termo associado à mediação cultural.
Nos países de língua latina, como os ibéricos e latino-americanos, encontramos o
termo “difusão”. Esse termo possui algumas variáveis de definição, dentre as quais
destacamos: “Aspecto incontornável, permanente e dialético (...) a realização das
condições de fruição que consiste na programação de um sistema orgânico de iniciativas
reconhecíveis que permitam o conhecimento externo do contexto cultural em que o
arquivo está enraizado”.3 Esta definição é certamente aquela mais completa no MAT
comparada com todas as outras definições, porém, a terminologia em língua francesa
não está proporcionalmente representada no MAT, pois só encontram-se os termos
“Action culturelle” e “Activités culturelles”. Os países francófonos são aqueles que,
segundo diversas obras, possuem uma literatura aprofundada sobre a mediação cultural.
Inclusive Lafortune (2008) propõe uma evolução conceitual da médiation culturelle
para a médiaction culturelle. Para o autor, ambas as propostas são de intervenção.
Contudo, enquanto a médiation culturelle partiria do campo institucional ao encontro do
seu público, a médiaction culturelle seria protagonizada pelas próprias comunidades
atuando simultaneamente no campo cultural e político. No caso da médiation culturelle,
a modalidade de intervenção seria a transmissão da cultura ou o reencontro com a
cultura pela capacidade de interpretação do público. Já no caso da médiaction culturelle,
a intervenção seria para a renovação da cultura, pela promoção, pela coprodução através
do engajamento ativo dos cidadãos.
Chave (2012) aponta que o Manuel d´archivistique de 1970 utilizava o termo
“animação cultural”, embora se discutisse a difusão da cultura. A autora sublinha que o
Abrégé d’archivistique, editado em 2004 e reeditado em 2012, apresenta o termo
“valorisation”. Cardin (2012) aponta que, apesar do termo “valorização” não constar no
Dictionnaire de terminologie archivistique, publicado em 2002 pelo arquivo nacional
2

Tradução nossa do original: “Outreach program ‒ Organized activities of archives intended to acquaint
potential users with their holdings and their research and reference value”. Disponível em:
<http://www.staff.uni-marburg.de/~mennehar/datiii/engterm.html>. Acesso em: 26 fev. 2015.
3
Tradução nossa do original: “Programma di diffusione al pubblico ‒ Aspetto ineliminabile, permanente
e dialettico all'interno del lavoro intellettuale rivolto ai beni culturali (insieme con la tutela, la
conservazione, la descrizione e la realizzazione delle condizioni di fruizione) consistente nella
programmazione di un sistema organico e verificabile di iniziative che portino la conoscenza del bene
culturale
all’esterno
del
contesto
in
cui
è
radicata”.
Disponível
em:
<http://www.ciscra.org/mat/termdb/term/2635>. Acesso em: 26 fev. 2015.
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francês, o termo está situado em um contexto europeu de modo que se relaciona com
outros termos. Lemay (2012) evidencia, tanto pelo seu trabalho como pelos autores
francófonos, o que designa valorização e esses termos europeus relacionados: a)
“valorização”: termo usado para se referir a atividades culturais e educativas; b)
“exploração”: é entendida como exploração comercial e utilização dos arquivos para
diversos fins inclusive culturais, publicitários e artísticos; c) “promoção”: é um termo
estritamente aplicado ao lançamento e apresentação dos fundos e dos serviços
arquivísticos; d) “comunicação”: é nada mais do que o acesso aos documentos,
informações e tudo o que se refere aos fundos de arquivo; e) “referência”: se trata do
auxílio proativo oferecido para os pesquisadores usualmente na forma de serviço, o
serviço de referência.
Por um lado, Carol Couture afirma, em 1994, que a difusão é nada mais do que
transmitir a informação ao administrador, produzir e difundir instrumentos de pesquisa
(CARDIN, 2012). Por outro, para Cardin (2012), a difusão e a valorização são campos
de ação complementares no extenso contexto de institucionalização dos bens culturais
de uma sociedade. Para nós, a mediação cultural em arquivos encontra-se juntamente à
valorização e à exploração, porque permite que se valorizem os arquivos e também se
apropriem das representações contidas neles para explorações diversas, inclusive a
exploração comercial.
Defendemos a perspectiva multiparadigmática de que apenas a adoção de um
único termo para identificar o papel do arquivo em relação ao setor da cultura não é o
suficiente perante a complexidade. Porém, cabe aqui assinalar que não encontramos um
dicionário de terminologia arquivística em língua portuguesa que contemplasse o termo
“mediação cultural”. Em português consta no MAT o termo “divulgação”, que é
definido como: “Conjunto de atividades destinadas a aproximar o público dos arquivos,
por meio de publicações e da promoção de eventos, como exposições e conferências.
(ARQUIVO NACIONAL, 2005)”. Ora, ao compararmos os termos relacionados,
notamos que o colaborador da língua espanhola alimentou o termo “programa de
difusão” fazendo referência exclusivamente ao Dicionário de Terminologia Arquivística
do Arquivo Nacional de 2005. A referência e as definições são idênticas. Logo,
constatamos que o colaborador da língua espanhola preferiu traduzir a definição
brasileira apenas substituindo o termo “programa de difusión”. Vale sublinhar que a
nacionalidade do voluntário da língua espanhola é argentina.
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Consideramos que o termo “divulgação” é generalista e possui limitações que
simplificam os saberes-fazeres e não dão conta da relação dos processos que aqui
consideramos complexos e cuja complexidade se reflete na riqueza de termos dos países
francófonos expostos anteriormente. Dentre os termos generalistas em língua
portuguesa, o termo “serviço de educativo” de Camargo e Bellotto (1996) contribui para
nossa pesquisa atual, pois nos permite identificar um espaço institucional reservado a
manter o funcionamento de práticas na Casa Fernando Pessoa, de onde parte a maioria
dos processos de mediação cultural no espaço. Sublinhamos que a seguinte proposta de
definição de mediação cultural é formulada como desdobramento na pesquisa pósdoutoral “Arquivos manuscritos na programação cultural da Casa Fernando Pessoa”,
prevista para conclusão em 2017.
Mediação cultural, na perspectiva arquivística, é o processo cujos objetos são
representações dos documentos de arquivo em que, por meio da valorização e da
exploração, objetiva-se contribuir para a democratização das culturas (inclusive da
cultura arquivística4) ampliando assim a circulação, a apropriação, a recepção e a
produção de produtos e bens culturais. O processo de mediação cultural pode resultar
em residência de artistas, apresentação de grupos de canto coral, narração de histórias
folclóricas, peças de teatro, desfiles de moda, concursos artísticos, concursos científicos,
oficinas de arte-educação,5 exposições, documentos fotográficos e textuais, publicações
diversas, visitas escolares e universitárias, efemérides, recitais, produções de
audiovisual, debates, lançamentos de livros, mostras de arte, mesa-redonda, oficinas,
saraus de poesias, itinerários, fóruns, jogos recreativos, apresentação de danças
tradicionais, concertos, produtos fonográficos (CDs), produtos audiovisuais (DVDs),
objetos de decoração, material para escritório, material escolar, assessórios, roupas,
utensílios, artesanato e outros produtos elaborados a partir das representações dos
documentos de arquivo.

4

Para Jammet (2007), a cultura arquivística é toda e qualquer forma de apropriação dos fundos que ainda
está colocada à disposição de uma pequena minoria de intelectuais. O autor aponta que apenas uma elite
de arquivistas, historiadores e conservadores detêm essa cultura arquivística. Jammet (2007) cita como
exemplo a interpretação dos instrumentos de pesquisa.
5
As oficinas de arte-educação podem adotar diversas dinâmicas. Exemplo: simular a escrita de antigos
documentos com iluminuras coloridas, ou ainda simular a confecção dos documentos como as tábuas
cuneiformes sumerianas que poderiam ser feitas de argila.
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Concluímos que, apesar do termo “mediação cultural” não ser, pelo menos
ainda, usual no métier dos arquivos brasileiros, encontram-se outros termos
aproximados e associados. Propomos, para ampliar as possibilidades da mediação
cultural com documentos de arquivo em outros espaços, podendo assim elevar a procura
pela documentação arquivística, que se crie um Dicionário eletrônico de terminologia
em museus, arquivos e bibliotecas que inclua não apenas todos os termos dos
paradigmas vigentes, como também verbetes que definam as práticas de valorização e
exploração. Soma-se a isso a constatação de que os termos são resultados de saberesfazeres com posições epistemológicas conscientes ou irrefletidas sobre a função dos
arquivos em relação à cultura e que, por sua vez, tendem, pelo menos em alguma
medida, a impactar a percepção sobre a imagem das instituições arquivísticas. Essa
representação ou falta de representação das instituições arquivísticas pode ampliar ou
restringir a atuação dos órgãos em relação aos cidadãos no usufruto dos direitos
culturais, informacionais e ao próprio Estado na prestação de serviços às repartições
públicas.
Discutimos aqui que assumir a realidade multiparadigmática implica em incluir
o paradigma cultural articulando saberes-fazeres com enfoque às culturas identitária.
Assim, os arquivos deveriam ofertar uma linha de produtos e serviços integrados às
cadeias produtivas das indústrias de comunicação, editoriais, de marketing, turísticas, de
entretenimento, criativa e as comunidades organizadas em torno da defesa de suas
respectivas identidades culturais. Para tanto, defendemos que os arquivos devem formar
redes de colaboradores com especialização no setor cultural, tendo como mediadores
culturais artistas, professores, líderes de comunidades tradicionais ou grupos
organizadas em torno da cultura identitária, como os povos indígenas, ciganos, os povos
de terreiro, as comunidades quilombolas, a família circense, pomeranos e outros. Dentre
os especialistas no setor cultural podemos destacar: coletivos culturais, músicos,
associações de arte com surgimento informal, bibliotecários, associações de trovadores,
musicistas, trabalhadores das indústrias criativas, ilustradores, cameramen, cenógrafos,
coreógrafos, editores de filme, técnicos de estúdio, roteiristas, radialistas, cineastas,
grupos teatrais, autores de telenovela, editores, desenvolvedores de jogos eletrônicos,
cantores intérpretes,

apresentadores da televisão, recreadores, ventriloquistas,

professores que trabalham com jogos cooperativos, maquetistas, museólogos, artesãos,
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cantores, compositores, designers, decoradores, guias de viagem, projecionistas,
jornalistas, contadores de histórias, promotores de eventos sociais, grupos de RolePlaying Game, representantes de medicina tradicional e gestores culturais.
Referências bibliográficas

ALBERCH, Ramon; BOADAS, Joan. La función cultural de los archivos. Euskadi:
Gobierno Vasco, 1991.

ALDABALDE, Taiguara. Mediação cultural em instituições arquivísticas: o caso do
arquivo público do estado do Espírito Santo. Tese (Doutorado em Ciência da
Informação), Universidade de Brasília, 2015.

CAMARGO, Ana Maria de Almeida; BELLOTTO, Heloísa Liberalli (coords.).
Dicionário de terminologia arquivística. São Paulo: Associação dos Arquivistas
Brasileiros/Núcleo Regional de São Paulo, 1996.

CARDIN, Martine. La valorisation des archives: pourquoi? Pour qui? Comment? In:
HIRAUX, Françoise; MIRGUET, Françoise (orgs.). La valorisation des archives: une
mission, des motivations, des modalités, des collaborations. Louvain: L’Harmattan,
2012. p. 33-49.

CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. 2. ed. Lisboa:
Difel, 2002. (Colecção Memória e Sociedade).

CHAVE, Isabelle. Pourquoi valoriser les archives? La problématique en 2010. In:
HIRAUX, Françoise; MIRGUET, Françoise (orgs.). La valorisation des archives: une
mission, des motivations, des modalités, des collaborations. Louvain: L’Harmattan,
2012.

INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES. Multilingual archival terminology.
2010. Disponível em: <www.ciscra.org/mat>. Acesso em: 6 maio 2014.

68

Acesso Livre n. 6 jul.-dez. 2016

______. Project Group on Terminology of the International Council on Archives [ICA],
Dictionary of Archival Terminology III. University of Marburg. 2004. Disponível em:
<https://internet.archivschule.uni-marburg.de/datiii/index.html>. Acesso em: 5 nov.
2016.

JAMMET, Yves. La médiation au servisse des publics: les enjeux, les moyes, les
experiencies: réfléchir le project culturel et la médiation? Quelles statégies pour l’action
culturalle? L’action educative et culturalle des Archives. Actes du colloque “Quelle
politique culturelle pour les services éducatifs des archives?”, Paris, La documentatiom
Française. Paris: Direction des Archives de France, 2007.

LAFORTUNE, Jean-Marie. De la médiation à la médiaction: le double jeu du pouvoir
culturel en animation. Lien social et Politiques, n. 60, p. 49-60, 2008.

LEMAY, Yvon. Comment valoriser? Les options possibles et leurs implications. In:
HIRAUX, Françoise; MIRGUET, Françoise (coords.). La valorisation des archives: une
mission, des motivations, des modalités, des collaborations. Louvain: L’Harmattan,
2012.

MACEDO, F. R. Os arquivos na recriação da História. I Congresso Brasileiro de
Arquivologia, 1972, Rio de Janeiro. Anais... Brasília: AAB, 1972.

TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o mundo de hoje.
Petrópolis: Vozes, 2006.

ZURICH UNIVERSITY OF THE ARTS. Time for Cultural Mediation. Institute for Art
Education. Arts and Audiences Programme of Pro Helvetia (Swiss Arts Council). 2015.
Disponível em: <http://www.kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/download/pdfe/TfCM_0_Complete_Publication.pdf>. Acesso em: 5 nov. 2016.

______
Recebido em: 20/10/2016
Aprovado em: 31/10/2016

69

Acesso Livre n. 6 jul.-dez. 2016

Das “lições de coisas” à mediação cultural:
permanências atitudinais e possibilidades
de dissenso e contravisualidade na
educação em museus de história

Valéria Peixoto de Alencar
Doutora em Arte-Educação pela
Universidade Estadual Paulista.
Professora colaboradora do
Mestrado Profissional em Artes da
UNESP. Desenvolve trabalhos de
supervisão e formação de
mediadores na 32ª Bienal
Internacional de São Paulo e
coordena equipes educativas em
exposições pela Arteducação
Produções.

Resumo: Este artigo foi baseado na tese Mediação cultural em museus e exposições de

história: conversas sobre imagens/história e suas interpretações (ALENCAR, 2015) e
apresenta algumas considerações acerca do imaginário que envolve museus, exposições,
história e processos possíveis no trabalho de educação nestes museus. Serão abordadas
algumas questões do método de ensino intuitivo – as “lições de coisas” –, da
metodologia da educação patrimonial e apontando as propostas da mediação cultural
como potência na provocação de dissenso (RANCIÈRE, 2014) e contravisualidade
(MIRZOEFF, 2011).
Palavras-chave: Mediação cultural; dissenso; contravisualidade.

The "lessons of things" to the cultural mediation: attitudinal permanencies
and possibilities of dissent and countervisuality in History museum
education

Abstract: This article was based on the thesis Cultural mediation in history museums

and exhibitions. Conversations about images/history and their interpretation
(ALENCAR, 2015) and presents some issues about the imaginary that involves history
museums and exhibitions and possible processes at educational work in these museums.
It will be discussed a few questions about intuitive method of teaching ‒ the “lessons of
things” ‒, the methodology of the Heritage Education and pointing the proposals of the
cultural mediation as potency in the provocation of dissent (RANCIÈRE, 2014) and
countervisuality (MIRZOEFF, 2011).
Keywords: Museum education; dissent; countervisuality.
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Freedom is, then, understood to be indispensable
for the proper exercise of vision.
Nicholas Mirzoeff

Introdução

Q

uais são as relações possíveis entre as práticas de educação em museus, seus
acervos e sua visualidade? E se considerarmos tal visualidade em relação aos
museus nacionais de História, qual o papel de sua visualidade frente às novas

abordagens historiográficas e educacionais?
Este artigo foi baseado na tese “Mediação cultural em museus e exposições de
história: conversas sobre imagens/história e suas interpretações” (ALENCAR, 2015) e
apresenta algumas considerações acerca do imaginário que envolve museus, exposições,
história e processos possíveis no trabalho de educação nestes museus, passando por
questões do método de ensino intuitivo, da metodologia da Educação Patrimonial e
apontando as propostas da mediação cultural como potência na provocação de dissenso
(RANCIÈRE, 2014) e contravisualidade (MIRZOEFF, 2011).
A pesquisa citada, realizada sob a orientação da prof.ª dr.ª Rejane Coutinho, no
Instituto de Artes/UNESP, foi construída a partir da hipótese de que o discurso
expositivo criado nos museus de história desde o século XIX, para construir uma
memória nacional com a utilização de uma visualidade, ainda se faz presente e
reverbera no trabalho de mediação cultural, reproduzindo ou criticando tal visualidade.
A pesquisa de campo foi feita no Museu Paulista no ano de 2012, e englobou desde a
análise de documentação referente à gestão de Affonso Taunay1 até a observação do
trabalho educativo realizado pelo Serviço de Atividades Educativas do museu
(SAE/MP); também entre agosto de 2013 e julho de 2014 foi realizada pesquisa em
Londres durante o período do doutorado sanduíche. Esses momentos resultaram em dois
diários de campo que foram importante fonte de dados e reflexões e serão utilizados no
presente artigo.

1

Hermann Von Ihering foi o primeiro diretor do Museu Paulista, ocupou o cargo de 1893 a 1916. Em
seguida, Armando Prado assumiu a direção por alguns meses, até a efetiva entrada de Affonso Taunay,
que permaneceu na direção do museu de 1917 a 1945. A exposição analisada foi concebida para as
comemorações do centenário da Independência.
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Dois conceitos, duas ideias

Para iniciarmos esta conversa, é importante tratarmos dois conceitos citados:
dissenso e contravisualidade, pois eles são chaves para o entendimento do que considero
como potência num trabalho de mediação cultural.
Nas palavras de Jacques Rancière, em sua obra O espectador emancipado,
“dissenso quer dizer uma organização do sensível na qual não há realidade oculta sob as
aparências, nem regime único de apresentação e interpretação do dado que imponha a
todos a sua evidência” (2014, p. 48). Ou seja, não existiria “a” interpretação de uma
determinada visualidade, mas a possibilidade de interpretações múltiplas, não apenas o
discurso que reproduza a cultura hegemônica, mas outras formas de interpretação. Em
se tratando de museus em geral e museus de história em particular, o dissenso seria a
possibilidade de interpretações para além da narrativa visual contemplada pela
expografia, possibilidades que afloram dentro de uma perspectiva de mediação
dialogada, considerando as leituras que o público tem da visualidade exposta, suas
interpretações e contextos.
A ideia de dissenso se relaciona à de contravisualidae. Nicholas Mirzoeff (2011),
em seu livro The right to look, apresenta uma modalidade da visualidade a partir de
Foucault (2007), a “nominação do visível”, um processo que é composto por nomear,
categorizar e definir. Utilizando o exemplo do trabalho escravo no período colonial,
especialmente nas colônias inglesas, o sistema denominado plantation, Mirzoeff traça
um paralelo entre a nominação do visível e a forma de organização do trabalho,2 no qual
a classificação, segundo ele, parecia correta e, portanto, estética: “a estética do
adequado, do dever, do que é sentido como direito e, portanto, agradável, em última
instância, até mesmo bonito” (MIRZOEFF, 2011, p. 9, tradução nossa).
Tal exemplo é um dos “complexos de visualidade e contravisualidade” que
Mirzoeff (2011) utiliza para reivindicar o direito de olhar,3 um direito que é oposto à
autoridade da visualidade; no complexo plantation (latifúndio e escravidão), visualidade
seria a vigilância (ver) e o vigiado (ser visto), a resistência à escravidão seria a
contravisualidade, ou seja, uma pessoa cega é um escravo impossibilitado de
reconquistar o status de pessoa livre e o direito de olhar prevê a autonomia do sujeito

2

Não apenas ao trabalho escravo, Mirzoeff estenderá sua ideia a qualquer organização de trabalho.
Mirzoeff fala de três complexos de visualidade e contravisualidade: plantation complex, imperialist
complex e military-industrial complex.
3
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que olha: “o direito de olhar reivindica autonomia, não o individualismo ou voyeurismo,
mas a reivindicação de uma subjetividade política e coletividade” (MIRZOEFF, 2011,
p. 1, tradução nossa). Esta autonomia está envolvida com a ideia de educação para
emancipação de Rancière (2011, 2014), que Mirzoeff (2011) aponta como central em
seu livro. Vale ressaltar que a pessoa cega não se refere ao deficiente visual, mas à
cegueira da visualidade que reproduz valores da cultura hegemônica, que estabelece um
status quo, se tomarmos o exemplo dos museus nacionais, a exposição que pretende
construir o espírito da nação4 e elegeu o que mostrar e o que ocultar, e a pessoa cega
não tem autonomia para questionar tal visualidade.
De modo que podemos tratar da visualidade da exposição, ou das imagens na
história, como um processo onde se leva em conta os contextos de produção e de
recepção – produção dos artefatos, das pinturas, esculturas, fotografias, a expografia, e o
olhar para essa produção. E, nos casos dos museus de história, a crítica a essa
visualidade por parte dos dispositivos de mediação acabam também por fazer parte da
visualidade, pois, não promovem a autonomia do olhar, propõem uma crítica préconcebida, a relação entre vigia e vigiado como Mirzoeff (2011) apresenta.
Promover uma autonomia para o olhar e, por que não, para uma crítica da crítica,
seria a resistência, a contravisualidade, uma possibilidade da educação emancipadora a
partir do dissenso (RANCIÈRE, 2011, 2014).
Os objetos e as imagens valorizados pelas “lições de coisas”

Para abordar o método de ensino intuitivo em relação aos museus, é preciso
contextualizar a proposta. Historicamente, podemos situá-la nas ideias educacionais5 no

4

“O conceito de nação começou a se formar a partir do conceito de povo, quando, com Montesquieu,
começaram a ser ressaltadas as causas naturais e tradicionais (clima, religião, tradições, usos e costumes
etc.) que contribuem para formar o que Montesquieu chamou de ‘espírito geral’ ou ‘espírito da nação’”.
(ABBAGNANO, 2007, p. 783). E esse espírito da nação está diretamente relacionado às escolas e museus
nacionais desde a segunda metade do século XVIII.
5
“Por ideias educacionais entendemos as ideias referidas à educação consideradas de forma geral,
independentemente de seu influxo no fenômeno educativo, e por ideias pedagógicas entendemos as ideias
educacionais, porém, não em si mesmas, mas na forma como se encarnam no movimento real da
educação orientando e, mais do que isso, constituindo a própria substância da prática educativa”
(SAVIANI, 2010, p. 150). Essa distinção é importante, pois como veremos mais adiante, a lei, não
necessariamente, altera a prática.
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Brasil, ainda na época do Império, com a reforma Leôncio de Carvalho,6 em 1879, que,
de acordo com Saviani,

(...) sinaliza na direção do método (...) é isso o que manifesta
explicitamente no enunciado da disciplina “Prática do ensino intuitivo
ou lições de coisas” (artigo 9º) do currículo da Escola Normal, bem
como no componente disciplinar ‘noções de coisas’ (artigo 4º) do
currículo da escola primária (SAVIANI, 2010, p. 138).

Rui Barbosa traduziu para o português, no final do século XIX, a obra de
Norman Allison Calkins, publicada pela primeira vez em 1861, Primeiras lições de
coisas. Este livro foi “aprovado oficialmente para o uso nas escolas públicas
[brasileiras] pelo aviso de 10 de fevereiro de 1882, tendo continuado a ser recomendado
especialmente nas escolas normais pelo menos até 1916” (BARBOSA, 1978, p. 57).
Todas as disciplinas deveriam utilizar o método da “lição de coisas”. Mas quais seriam
as “coisas” para as lições da História?
Proponho um recorte nas imagens utilizadas no ensino de história, especialmente
nos materiais didáticos, que podem ser considerada como a “coisa” mais palpável na
vida escolar. Para tanto, apresento as considerações da professora Circe Bittencourt
(2008a, 2008b) sobre a história dos livros didáticos no Brasil e análises de suas
ilustrações. Bittencourt (2008a, p. 72) alerta para o fato de que o próprio livro didático
deveria ser analisado como documento histórico, uma vez que ele é um produto cultural,
“portador de um sistema de valores, de uma ideologia”.
E, ainda o produto de uma determinada época, as ilustrações sempre estão lá,
para que se possa “‘ver as cenas históricas’ (...) objetivo fundamental que justificava, ou
ainda justifica, a inclusão de imagens nos livros didáticos em maior número possível,
significando que as ilustrações concretizam a noção altamente abstrata de tempo
histórico” (BITTENCOURT, 2008a, p. 75).
Da mesma forma que os museus nacionais foram vetores na construção do
“espírito da nação”, escolas e livros didáticos podem ser encarados, igualmente, como
vetores nessa construção. Além disso, imagens expostas em museus, especialmente as

6

Decreto nº 7.247, de 19/4/1879. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/18241899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html>. Acesso em: 27 jul. 2015.

74

Acesso Livre n. 6 jul.-dez. 2016

pinturas históricas, eram (bem como ainda são) reproduzidas largamente, contribuindo
com a construção do imaginário acerca da história:

Os quadros da fase do romantismo acadêmico, destacando-se as de
Victor Meirelles e de Almeida Júnior, obras encomendadas pelo
governo para compor a galeria dos “fatos históricos” nacionais, foram
as que mais contribuíram para a construção do acervo iconográfico
dos manuais de História e que perduraram no decorrer do século XX.
A Partida de monções de Almeida Júnior, A primeira missa no Brasil
e os quadros das batalhas da guerra do Paraguai de Vitor Meirelles de
Lima e de Pedro Américo foram se tornando as preferidas, assim
como

o

Grito

da

Independência,

deste

último

pintor.

(BITTENCOURT, 2008b, p. 200).

As reproduções de telas e esculturas que compõem o acervo de museus e
exposições de história são amplamente utilizadas em livros didáticos, e se nestes elas
ainda podem ser vistas como ilustrações dos fatos, “explicações” visuais, nos museus e
exposições as ditas telas e esculturas geralmente estão lá não somente para ilustrar uma
história concebida por alguém, mas também como uma narrativa, assim como toda a
visualidade, que inclui as obras de arte e o mobiliário compondo o discurso expositivo,
apresentando uma concepção da História.
Ulpiano Meneses (1992) refere-se à exposição concebia por Taunay para o
Museu Paulista, mais especificamente o Salão Nobre, como “Teatro da História”.
Explana sobre a construção de uma narrativa em que a visualidade tem papel
fundamental, desde as imagens que se vê ao entrar no museu, os painéis e esculturas na
escadaria, os retratos na sanca até desembocar no salão de honra, onde está a tela de
Pedro Américo, Independência ou morte!. E é lá onde se encontram os objetos, mas
que, nesse caso, “servem, não propriamente para dar alguma informação, mas para
caucionar, avalizar a informação basicamente já fornecida pelas imagens, para
autenticar o que nelas aparece” (MENESES, 1992, p. 28).
Ainda, segundo Meneses (1994), toda essa narrativa visual merece ser
compreendida como documento histórico ‒ de teatro da memória passaria a laboratório
da história.
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O discurso expositivo utiliza imagens que medeiam uma ideia de alguém
(indivíduo ou grupo) para o público visitante, tais imagens podem ser o foco da visita,
ou seja, privilegia-se a leitura e interpretação das imagens, ou podem ser a cenografia, a
decoração, ilustrando uma narrativa. Seja como for, as imagens sempre são percebidas
de alguma forma, são produzidos significados a partir delas que variam com o tempo, é
importante percebermos uma exposição, assim como o livro didático, como uma
produção cultural, para que possamos problematizar o que se vê e o que se aprende.
Por que pensar nas imagens em livros didáticos e exposições como “lições de
coisas” se isto pertence a uma ideia pedagógica do século XIX? O século XX não a viu
desaparecer por certo, mas estaria tal ideia presente nos dias de hoje em pleno século
XXI? Até que ponto o ver para aprender, as “lições de coisas”, nos rodeia?
As permanências do suporte visual como ferramenta para imaginar o passado
ainda é uma expectativa do público em geral e dos professores em particular, que vão
aos museus de história, bem como o uso frequente das imagens para ajudar a ver o
passado por parte dos educadores nos museus.
Nas avaliações realizadas pelos professores que visitaram o Museu Paulista com
seus alunos entre os meses de junho e agosto de 2012, pude verificar: das 113
avaliações respondidas por professores de escolas que agendaram visita, 47,8%
responderam diretamente que o motivo era “relacionar”/“ver” o conteúdo estudado em
sala de aula, e mais 24%, de forma indireta, justificaram que era para “ver” ou “estudar”
a História do Brasil, como uma professora disse, por exemplo: conhecer a História do
Brasil na época da Independência, ou esta outra: Estudar a História na prática.
A mesma questão, respondida pelos professores que estavam com as escolas que
foram por meio do Programa Cultura é Currículo da FDE,7 dentre as noventa avaliações
respondidas no mesmo período, 25,5% responderam diretamente que o motivo era
“relacionar”/“ver” o conteúdo estudado em sala de aula, e mais 36,6%, de forma
indireta, justificaram que era para “ver” ou “estudar” a História do Brasil.
Ou seja, o “ver para aprender” é uma permanência das “lições de coisas”, ao
menos na expectativa dessa amostragem de professores que levaram seus alunos ao
Museu Paulista.

7

O Programa Cultura é currículo da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), um conjunto
de ações definidas pela Secretaria de Estado de Educação de São Paulo que disponibiliza verba para que
as escolas da rede pública possam incluir em suas atividades programas culturais. As visitas a museus e
exposições recebe o nome de Lugares de aprender: a escola sai da escola.
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No segundo exemplo, podemos evidenciar o uso de imagens para ver o passado,
a imagem como ferramenta no processo de mediação em dois casos. O primeiro caso,
ainda no Museu Paulista, no momento do acolhimento, numa tentativa de contextualizar
o edifício na história da cidade e do Brasil, reproduções fotográficas da região à época
da construção e dos primeiros anos de funcionamento do museu são apresentadas ao
grupo pelos educadores. É uma visualidade que ajuda, o mediador faz com que os
estudantes observem o entorno, a ausência de prédios altos, ou automóveis, a presença
de outra vegetação que não os jardins do Parque da Independência. Tudo isso faz
perceber a época em que o museu surgiu, contudo, não se questionam essas imagens
fotográficas como construção de um olhar, da mesma forma que o mediador,
posteriormente, irá problematizar as imagens da exposição, que são pinturas. Isso ajuda
inclusive, a reforçar a ideia de que fotografias trazem uma verdade, seria possível ver a
história por meio delas (BURKE, 2004).
O outro caso que pode ser usado como exemplo de imagens para ver a história
foi observado numa das atividades no Museum of London, numa sessão de manipulação
de objetos e discussão, intitulada London Docklands at War, com crianças entre oito e
nove anos.
A introdução/acolhimento desta atividade é muito semelhante à que ocorre no
Museu Paulista, por exemplo. O mediador levanta questões sobre: onde estamos, o que
vocês sabem sobre a Segunda Guerra etc. Depois, as crianças são convidadas a olhar,
manusear e escolher um objeto e uma foto e pensar o que é possível aprender/saber com
esse objeto e foto. Existem documentos escritos que são entendidos como objetos,
porém as imagens não, nem todas possuem legendas e elas acabam sendo usadas para
ver o tempo, como anotei em meu diário de campo:

Os objetos têm muito apelo, (as crianças) podem colocar os capacetes,
máscaras de gás, segurar um projétil. Já os escritos têm para alguns.
As fotografias também têm apelo, as crianças usam para “visualizar” o
tempo...
VER O TEMPO
As imagens não são só fotografias, na mesa Women (fotos, capacete
com a letra W, objetos outros, cartazes, propagandas, sobre o papel da
mulher na guerra), por exemplo, tem uma propaganda/cartaz de época,
convocando as mulheres para o trabalho nas fábricas. Outros anúncios
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de revistas ou mesmo embalagens têm a visualidade que pode ser
explorada como fonte histórica, mas não é... a ideia é imaginar o
passado.8

Ver o tempo, as imagens possuem uma visualidade e, ainda que não sejam
entendidas como objetos, elas são as “coisas” dessa lição de história, elas são a
permanência do ver para aprender.
Metodologia da Educação Patrimonial, visualidade ou contravisualidade?

Ainda que atualmente seja possível perceber na relação museu/escola uma
expectativa de “ver para aprender” ou “aprender na prática”, a relação do público com
os objetos numa exposição de história – aquilo que foi considerado patrimônio cultural
–, muitas vezes, é permeada por curiosidade e admiração, como se os objetos fossem
relíquias, testemunhos de história passada e distante.
O conceito de “Educação Patrimonial”, expressão para uma proposta
metodológica que foi introduzida, em termos conceituais e práticos, a partir do primeiro
seminário, realizado em 1983, no Museu Imperial (Petrópolis/RJ), inspirando-se no
trabalho pedagógico desenvolvido na Inglaterra sob a designação de Heritage Education
(HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999).

Educação Patrimonial é um processo permanente e sistemático de
trabalho educativo centrado no Patrimônio Cultural como fonte
primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. (...)
A metodologia específica da Educação Patrimonial pode ser aplicada
a qualquer evidência material ou manifestação da cultura (HORTA,
1999, p. 6).

Como proposta, o objeto adquire valor educativo, para além da percepção
sensorial que gera o conhecimento sobre o objeto em si, ou imagens que poderiam se
assemelhar a ele, se preocupando com a análise dos contextos desse objeto, contextos
que se referem, no caso do museu, à origem e, algumas vezes, ao espaço expositivo.
Isso também coincide com o que Meneses (1994) vai defender como o museu deixando
8

Extraído do diário de campo de Londres, 30 jan. 2014.
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de ser um “teatro da memória” para ser um “laboratório da história”, ou seja, a
passagem do “objeto histórico” para o “problema histórico”.
A metodologia da Educação Patrimonial possui quatro etapas específicas a
serem cumpridas (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999):

1. Observação, esta etapa se assemelha às “lições de coisas”, pois prevê a
identificação do objeto, suas funções e significados a partir da percepção visual.
2. Registro, que pode ser visual, escrito ou oral, aprofunda-se nesta etapa a observação
esperando desenvolver a memória, pensamento lógico, intuitivo e operacional.
3. Exploração, nesta etapa, a partir do próprio objeto ainda, a proposta é levantar
hipóteses, discussões, questionamentos, além de ampliar a pesquisa em outras
fontes.
4. Apropriação, esta última etapa tenta explorar a subjetividade com atividades de
recriação, releituras, autoexpressão.

Nesta quarta e última etapa poderíamos encontrar o deslocamento do foco do
objeto para o sujeito, numa proposta de educação que problematize a própria ideia de
patrimônio, que questione a cultura hegemônica, saindo da visualidade para a
contravisualidade (MIRZOEFF, 2011), procurando ser uma educação emancipadora
(RANCIÈRE, 2011, 2014).
Porém, em atividade educativa em museus, me questionei várias vezes sobre esta
etapa da “apropriação”, se ela de fato acontece, e observei que, quando usada a
metodologia da Educação Patrimonial, as duas últimas etapas não se concretizam, ou
podem ficar prejudicadas. A “exploração” fica à mercê exclusivamente da ação do
mediador, ainda que o tempo da visita seja curto para pesquisa em outras fontes, como
seria uma das propostas, o levantamento de hipóteses, discussões e questionamentos,
podem ser construídos de forma dialógica ou não, isto é, podem partir do grupo, mas
podem simplesmente ser apresentadas pelo mediador; além disso, a associação com as
próprias fontes que o museu traz na sua expografia também pode ser feita de forma
instigadora ou apenas apresentada pelo mediador. A etapa da “apropriação” fica, da
mesma forma, atrelada à postura do mediador, se ele se dispõe a ouvir ou não, e em que
momentos, se leva em consideração ou não os contextos dos estudantes, entendendo que
as “recriações” e “releituras”, dentro do tempo de uma visita, podem ser produções
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simples e até mesmo feitas oralmente, pois, reflexão também pode ser compreendida
como produção.
Gostaria de ilustrar estes questionamentos com alguns exemplos de comentários
que fiz nos diários de campo a partir das observações das atividades de mediação com
grupos escolares. Primeiramente, sobre as observações no Museu Paulista, a partir da
leitura da escultura que representa Fernão Dias Paes.
Diante da escultura que representa Fernão Dias Paes Leme, após um momento
de observação do grupo, as etapas seguintes da metodologia da Educação Patrimonial
foram suprimidas. A mediadora não se propôs a trabalhar com a metodologia
explicitamente, apesar de ser uma proposta que percorre o trabalho educativo do museu;
além disso, as etapas denominadas registro e exploração foram provocadas pela
mediadora a partir de perguntas que incitavam o olhar e a leitura da obra; contudo, ela
considerou apenas as respostas às suas indagações que auxiliavam o fio condutor já
decidido previamente para sua visita, na qual a visualidade está lá para apoiar um
discurso já elaborado, como anotei no diário de campo:

Em frente à escultura de Fernão Dias, um menino falou: “Estátua de
Zeus”, isso poderia ter iniciado uma discussão sobre representação...
mas ela não ouviu. Quando perguntou por que ele estava segurando a
pedra junto ao peito, outro menino disse, brincando, “está posando
para foto”. Essa “brincadeira” tinha que ter sido usada, posando?
Vamos falar de representação agora!!!9

Não se trata de julgar a ação da mediadora, estagiária na instituição, ainda
estudante. O meu posicionamento e comentário têm um contexto de vinte anos de
atuação profissional. Apenas é um exemplo para identificar questões relativas a uma
proposta que carrega o foco no objeto e no discurso pronto sobre ele.
Outro exemplo advindo de minhas observações refere-se a uma proposta
explicitamente de Educação Patrimonial, ocorrida numa sessão de manipulação de
objetos do Museum of London, com artefatos arqueológicos do período romano. A
atividade foi proposta da seguinte forma: cada grupo de estudantes divididos em cinco
mesas recebeu uma quantidade de objetos e uma ficha para completar a partir dessa
análise dos objetos com questões sobre: de que material é feito, se está inteiro ou
9

Extraído do diário de campo do Museu Paulista, 5 set. 2012 (ALENCAR, 2016).
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quebrado, e o que seria; sendo que a tentativa de adivinhar o que seria estaria
relacionada a uma associação que as crianças deveriam fazer entre o objeto e um dos
temas propostos.10 Um detalhe que observei também é que, como no Museu Paulista,
para contextualizar os objetos os educadores utilizam imagens, para “ver o passado”,
sem contextualizar ou problematizar tal visualidade. O mesmo acabou acontecendo com
os objetos, que serviram para imaginar o passado:

Alguns dos objetos são muito difíceis de reconhecer ou associar,
depois de um tempo, eles trocam os objetos de mesa e continuam...
Fiquei pensando: cada grupo vai falar depois sobre seu processo de
análise? Pois achei que estava demorando... talvez menos objetos
poderia tornar a atividade mais complexa e mais interessante do que
ficar tentando adivinhar o que seriam algumas daquelas coisas tão
estranhas a nossa realidade. Qual o objetivo dessa adivinhação? A
proposta de Educação patrimonial não é essa? Existe uma reflexão
sobre artefatos arqueológicos? (...) Esse exercício vai se estender ou se
iniciou de alguma forma na sala de aula? Ou é só para tentar adivinhar
como seria o passado?
É curioso, é divertido, mas e o problema histórico? Como é imaginar
esse passado? Sair do juízo de valor...
Na hora de socializar, as crianças não falam sobre seu processo, a
educadora apresenta as “respostas”, que objetos pertencem a que tema
e ainda utiliza algumas imagens para ajudar a imaginar o tema e como
o objeto era usado.11

Como coloquei nos meus comentários, a atividade tem seu atrativo, acredito que
os estudantes, além de observar e registrar, também exploraram e se apropriaram dos
objetos na medida do possível naquele momento, mas não houve uma reflexão coletiva
a respeito destas ações, me questiono se um dos objetivos da metodologia da Educação
Patrimonial que é “levar ao reforço da autoestima dos indivíduos e comunidades e à
valorização da cultura” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6) é realmente
10

Nas sessões de manipulação de objetos do Museum of London e do Museum of London Docklands, os
objetos são agrupados por diferentes temas, uma espécie de curadoria educativa, no caso desta sessão
especificamente, os temas eram: Vida doméstica (Home life), Viagem e transporte (Travel and transport),
Comerciantes e negócios (Merchants and trade), Jogos e entretenimento (Games and entertainment),
Indústria e manufatura (Industry and manufacturing).
11
Extraído do diário de campo de Londres, 25 nov. 2013.
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atingido ou apenas seguimos reproduzindo a produção de significados da cultura
hegemônica.
Podemos perguntar até que ponto a metodologia realmente desloca o foco para
as subjetividades do olhar? Não seria, na prática, uma “lição de coisas” revisitada? E
ainda, por que é importante deslocar o foco para o sujeito, em vez de manter o foco no
objeto? Respondendo, primeiramente, a preservação da memória, o que é considerado
patrimônio, historicamente está atrelado à história de um determinado grupo social, para
reproduzir valores da cultura hegemônica. Evidentemente, isso vem se transformando
nas duas últimas décadas, mas comparativamente aos séculos de “verdades históricas”,
falta ainda muito para falarmos em patrimônios culturais (no plural). Em segundo lugar,
me aproprio das palavras de Ana Mae Barbosa (1998, p. 40): “leitura de obra de arte é
questionamento, é busca, é descoberta, é o despertar da capacidade crítica, nunca a
redução dos alunos a receptáculos das informações do professor”. Trata-se de um
processo de educação com o qual compartilho, uma postura do que procuro definir
como educador mediador, conceito em construção que traz consigo a ideia de uma
educação que constrói conhecimento em oposição à educação bancária (FREIRE, 1992),
uma educação emancipadora em oposição ao processo embrutecedor (RANCIÈRE,
2011). Para isso, o objeto, a visualidade da exposição é importante, mas com o gerador
de questões que problematizem a própria visualidade, que provoquem um processo de
contravisualidade (MIRZOEFF, 2011).
Mediação cultural, um processo em construção

Quando falo nos museus como vetores na formação dos Estados Nacionais, a
ação que definia o papel educativo dos museus, como nas escolas, era “instrução”. De
acordo com seu significado no dicionário, instrução é:

1. transmissão de conhecimento ou formação de determinada
habilidade; ensino, treinamento. 2. educação formal, fornecida por
estabelecimentos de ensino. 3. corpo de conhecimentos adquiridos;
cultura, educação, erudição. 4. explicação (sobre o uso de algo ou para
a realização de algo). 5. ordem, prescrição.12

12

INSTITUTO ANTONIO HOUAISS. Houaiss eletrônico. Dicionário Houaiss de língua portuguesa. Rio
de Janeiro: Objetiva, 2009. 1 CD-ROM.
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83
Algumas ideias desta definição estão relacionadas às propostas educacionais do
século XIX e, certamente, ecoaram no século XX, seja na educação formal, escolar ou
na educação não formal, como a que acontece em museus e exposições. A transmissão
de conhecimento que deve ser adquirido por meio de explicações, ordens e prescrições,
como se esse conhecimento fosse algo a ser depositado da cabeça do aprendiz.
A proposta aqui é pensarmos para além da transmissão de saberes, ou mesmo de
uma construção de conhecimentos já previamente eleitos pelo educador ou educadora.
Pensar a mediação pode significar o trabalho com saberes, práticas e conhecimentos já
elaborados ou não, prevendo construções e, por que não, desconstruções:

O conceito de educação como mediação vem sendo construído ao
longo dos séculos. Sócrates falava da educação como parturição das
ideias. Podemos, por aproximação, dizer que o professor assistia,
mediava o parto. Rousseau, John Dewey, Vygotsky e muitos outros
atribuíam à natureza, ao sujeito ou ao grupo social o encargo da
aprendizagem,

funcionando

o

professor

como

organizador,

estimulador, questionador, aglutinador. O professor mediador é tudo
isso.
Finalmente, Paulo Freire consagra na contemporaneidade a ideia de
que ninguém aprende sozinho e ninguém ensina nada a ninguém,
aprendemos

uns com os

outros

mediatizados pelo

mundo.

(BARBOSA, 2009, p. 13).

Se relacionarmos essa história do termo mediação ao trabalho do educador,
ainda que seja aquele educador das “lições de coisas”, o instrutor, digamos assim,
podemos pensar em uma forma de mediação também, pois, existe na proposta do “ver
para aprender” as dimensões de organização, estímulo, questionamento e aglutinação,
ainda que o foco no processo ensino/aprendizagem seja o objeto. Isso é o que Bernard
Darras (2009) descreveu como mediação diretiva:

No domínio cultural e artístico podem-se distinguir duas grandes
abordagens de mediação. A primeira é diretiva e, em sua forma mais
pobre, fornece só um sistema interpretativo, impondo um único tipo
de compreensão do objeto cultural. Em sua forma mais rica, produz
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sistemas interpretativos que tentam se articular, ou não, e trabalhar
conjuntamente (DARRAS, 2009, p. 37).

Os exemplos citados anteriormente, Museu Paulista e Museum of London,
apresentam nuances entre as formas mais pobres ou mais ricas de mediação definidas
por Darras. Utilizar a visualidade da exposição para corroborar um discurso
previamente elaborado ou tentar descobrir o que seria um objeto, atividades que vi
repetidas vezes na fase de observação da pesquisa citada (ALENCAR, 2015) ‒ as
nuances estavam na forma como o educador ou educadora conduzia a atividade, se
ouvia ou não as colocações e reflexões do grupo. Outro exemplo que gostaria de citar
aqui foi de uma visita que pude observar com um grupo de estudantes na National
Portrait Gallery, em Londres, onde acompanhei como pesquisadora duas atividades
realizadas com um grupo de estudantes da High School, entre 16 e 17 anos:

A mediação é diretiva, a educadora tinha um roteiro pré-estabelecido,
tenta dialogar, pergunta bastante, percebi que existe um conteúdo a ser
discutido e ela usa as perguntas para conduzir a discussão para esse
conteúdo. (...) O conteúdo da visita era explorar algumas
possibilidades, técnicas e funções dos retratos, inclusive os
contemporâneos. O encerramento foi rapidinho, em frente a uma obra,
ela fechou com esta mensagem de que os retratos falam sobre nós
também, que entendendo o contexto de produção, o retrato é mais que
só a imagem de uma pessoa. Mas, fiquei pensando que será que só
falar isso basta?13

Tal exemplo evidencia o que Darras chama de mediação diretiva, não que seja
em sua forma mais pobre, pois, a diferença entre estar com a educadora ou estar usando
um dispositivo de mediação como audioguide, por exemplo, é que você pode dialogar,
mas, este diálogo tem um limite, neste caso.

13

Extraído do diário de campo de Londres, 5 nov. 2013. Considerei a possibilidade de fazer a minha
pesquisa de observação na National Portrait Gallery, pois, apesar de não ser um museu de História, a
possibilidade de discutir sobre a visualidade nesse tipo de exposição me pareceu bastante interessante,
como anotei no meu diário de campo nesse mesmo dia: “quer coisa que traga mais a ideia de
representação do que retratos? São personagens da história oficial, mas são obras de arte e cultura visual
se pensarmos nesses retratos propagados no tempo em moedas, selos, livros didáticos, filmes... Aliás, nos
livros didáticos que pesquisei os retratos nunca tinham data ou autoria”.
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Muitas vezes percebi essa mesma abordagem de mediação, o educador
perguntava e só ouvia as respostas que contribuíam para o seu discurso, mas também
percebi outras ações educativas como esta que anotei e comentei em meu diário de
campo a respeito de uma das educadoras do Museu Paulista: “Ela sempre provoca o
grupo com questões como: ‘Como vocês contariam a História do Brasil? A gente
poderia contar essa história de outra forma? Com outras imagens?’ E ela sempre ouve e
considera todas as respostas”.14
Ouvir, considerar e articular as respostas dos espectadores, entender isso como
trabalho educativo, é pensar no educador ou educadora como mediador ou mediadora,
pois, a mediação diretiva pode ser uma forma de atuação como a da mediadora que citei
da National Portrait Gallery, ou ainda, função dos dispositivos de mediação, como
textos de parede, por exemplo. Elaborar um roteiro baseado em perguntas para que se
possa construir um discurso traz um problema, um único ponto de vista, não considera
os diferentes contextos, os diferentes olhares para aquela visualidade. O contexto da
mediação cultural acaba, assim, por se tornar um contexto de educação reprodutiva dos
valores da cultura hegemônica, mesmo que o educador seja bem intencionado:

Tal é a preocupação do pedagogo esclarecido: a criança está
compreendendo? Ela não compreende? Encontrarei maneiras novas de
explicar-lhe, mais rigorosas em seu princípio, mais atrativas em sua
forma. (...)
Nobre preocupação. Infelizmente, é essa pequena palavra, exatamente
essa palavra de ordem dos esclarecidos – compreende – a causadora
de todo o mal. É ela que interrompe o movimento da razão, destrói sua
confiança em si, expulsa-a de sua via própria, ao quebrar em dois o
mundo da inteligência, ao instaurar a ruptura entre o animal que tateia
e o pequeno cavalheiro instruído, entre o senso-comum e a ciência.
(...) A criança que balbucia sob a ameaça das pancadas obedece à
férula, eis tudo: ela aplicará sua inteligência em outra coisa. Aquele,
contudo, que foi explicado investirá sua inteligência em um trabalho
de luto: compreender significa, para ele, compreender que nada
compreenderá, a menos que lhe expliquem (RANCIÈRE, 2011, p. 25,
grifos do autor).

14

Extraído do diário de campo do Museu Paulista, 22 ago. 2012.
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A citação de Jacques Rancière traz uma crítica à ideia de uma educação
aparentemente progressista, quero dizer, muitas preocupações para explicar um
conteúdo, muitas tentativas e propostas que não levam em conta a subjetividade de
quem aprende, não considera o processo do outro, pois, esse só existe para uma
conclusão final, a do educador/instituição/exposição. Levar em conta os contextos do
leitor da imagem, suas produções de significados, pode levar à contravisualidade
(MIRZOEFF, 2011).
Retomando as abordagens de mediação de Darras, “a segunda abordagem da
mediação é construtivista. Por diversos meios interrogativos, problemáticos, práticos,
interativos, ela contribui para o surgimento da construção de um ou vários processos
interpretativos pelo ‘destinatário’ da mediação” (DARRAS, 2009, p. 38).
Esta segunda abordagem também pode estar associada a certos tipos de
dispositivos de mediação: alguns com forte apelo tecnológico hoje em dia, como
aplicativos para tablets e celulares que possibilitam outro olhar para a exposição, ou
mesmo no próprio espaço expositivo, materiais digitais que apresentam contextos e
problemas para refletir sobre as obras, ou ainda materiais gráficos simples que
provocam uma leitura de obra. Normalmente, tais dispositivos de mediação são
utilizados para o público em geral, com o objetivo de fazer o espectador entender e/ou
refletir sobre uma determinada obra, objeto ou imagem.
Mas é na figura do educador/educadora como mediador/mediadora que quero
enfocar aqui, o educador mediador é aquele que pode utilizar o objeto ou a imagem para
ver a História, pode lançar mão da metodologia da Educação Patrimonial. Contudo, o
diferencial está no processo da mediação, como ele irá trabalhar com os diferentes
contextos envolvidos na leitura das imagens: o contexto de produção sim, mas também
o contexto de recepção, o da instituição e o seu próprio. Tudo isso deve ser considerado:

Quando nós falamos sobre aprendizagem e, particularmente educação
em museus, não estamos falando sobre aprender somente fatos.
Educação inclui fatos, mas também experiências e a emoção. Requer
esforço individual, mas é também uma experiência social. Nos museus
é a experiência social que é frequentemente lembrada (HOOPERGREENHILL, 1999, p. 21, tradução nossa).
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Hooper-Greenhill (1999) discute, dentro da abordagem da hermenêutica, sobre
os contextos de recepção nos museus para abordar o assunto das comunidades
interpretantes. O contexto social também interfere na produção de significados, e esse
contexto é múltiplo, segundo a autora, as comunidades interpretantes não são estáveis,
bem como as pessoas transitam entre diferentes comunidades. E esse é mais um dado
que o mediador ou a mediadora precisam levar em conta.
Considerações finais

A proposta deste artigo foi provocar e pensar até que ponto as estratégias de
mediação são diretivas ou construtivistas. E ainda, se perguntar se o mediador tem o
costume de refletir sobre o próprio trabalho. Quando ele está atuando num museu
nacional de História, por exemplo, percebe o discurso hegemônico e tenta desconstruir
com outro discurso pronto, ou provoca percepções, para além da pedagogia da
pergunta? Percepções que podem fazer com que, para além de fatos sobre a exposição,
possibilitem leituras de mundo, provoquem expectadores críticos, emancipados no
sentido rancieriano, autônomos na construção de conhecimentos e significados.

(...) pois, as interpretações nunca são completas e definitivas.
A mediação pode potencializar esse processo de interpretação, seja no
momento da ampliação, quando o mediador alimenta o leitor com
novas informações, seja na articulação dessas informações, quando o
mediador instiga o leitor com questões que provocam reações.
(COUTINHO, 2009, p. 176).
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Resumo: Há anos as coleções etnográficas dos Katxuyana estão abrigadas em museus

brasileiros e europeus, na sua maioria, conservadas em reservas técnicas. Esse povo
quase foi dizimado e em 1968 abandonou seu território às margens do rio Cachorro
(Baixo Amazonas, Brasil). Vivendo com outros ameríndios durante décadas, algumas
famílias Katxuyana voltaram à sua terra e, em 2003, reabriram uma antiga aldeia.
Instigados pelos Katxuyana, temos refletido sobre os sentidos contemporâneos dessas
coleções no âmbito da educação patrimonial. Este artigo analisa processos de mediação
cultural desenvolvidos por docentes e discentes da Universidade Federal Fluminense e
da Århus Universitet. Essa experiência, ainda em curso, desperta um diálogo/encontro
multidisciplinar entre diferentes sujeitos e instituições e revela conexões da experiência
humana no mundo da cultura material.
Palavras-chave: Educação patrimonial; mediação cultural; coleções etnográficas.
Cultural mediation in heritage education: ethnographic collections in
possible dialogues between universities, museums and the Katxuyana
Amerindians
Abstract: For years the ethnographic collections of Katxuyana are saved in Brazilian

and European museums, mostly preserved in technical reserves. This people was almost
wiped out and in 1968 abandoned their territory on the banks of the Cachorro river
(Lower Amazon, Brazil). Living with other amerindians for decades, some Katxuyana
families returned to their land and in 2003 reopened an ancient village. Instigated by the
Katxuyana, we have reflected about the contemporary meanings of these collections
under the heritage education. This article examines cultural mediation processes
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developed by teachers and students of the Universidade Federal Fluminense and Århus
Universitet. This experience, ongoing, awakens a dialogue/multidisciplinary meeting
between different subjects and institutions and reveals connections of human experience
in the world of material culture.
Keywords: Heritage education; cultural mediation; ethnografical collections.

Preâmbulo

E

ste artigo aborda dados de duas pesquisas que versam sobre os sentidos
contemporâneos das coleções etnográficas dos ameríndios Katxuyana.
Aprendendo nas fronteiras dos museus (GOLDING, 2012), nos ocupamos em

entender como esses objetos musealizados há décadas podem despertar diálogos entre
universidades, indígenas, museus e seus curadores, suscitando novos olhares para esse

patrimônio cultural. Nesse sentido, tal qual afirma Varine (2013), estas pesquisas estão
imbuídas em detectar como o patrimônio cultural pode contribuir no desenvolvimento
local desse povo.
A exemplo das preocupações de Roberto Cardoso de Oliveira (2006, p. 226) em
torno de uma “antropologia comprometida não só com o conhecimento sobre seu objeto
de pesquisa, mas sobretudo com a vida dos sujeitos submetidos à observação”, nossas
pesquisas também caminham nesta direção.
Num esforço de quebra de fronteiras entre museus, universidades e
comunidades, começa a nascer um diálogo pautado em relações bastante ricas e
complexas entre o mundo formal da academia, o campo patrimonial dos museus e as
práticas e saberes locais de nossos interlocutores: os Katxuyana. Mediando esses
mundos, encontra-se a educação patrimonial que, por sua vez, nos coloca na fronteira de
outros mundos e relações com a antropologia, a museologia e essas comunidades.
As pesquisas aqui referidas se situam no campo do patrimônio cultural. Neste
artigo, abordamos a pesquisa ainda em andamento “Dos museus aos sujeitos:
levantamento das coleções etnográficas dos Katxuyana”, realizada por Adriana Russi1 e

1

Pesquisa orientada pela docente Adriana Russi no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) do CNPq, na Universidade Federal Fluminense (UFF), cuja orientanda de graduação é
a estudante Marcela Endreffy.
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Marcela Endreffy (2016) e a pesquisa recém-concluída “Re-assembling the Katxuyana
collections: an analysis of past, present and possible futures of the Katxuyana
collections as assemblages”, desenvolvida por Astrid Kieffer-Døssing (2016). A
primeira delas está fortemente situada no campo da educação patrimonial no viés da
mediação cultural. A segunda se aproxima mais da área da gestão sustentável do
patrimônio. Estas pesquisas envolvem moradores de duas das atuais nove aldeias
Katxuyana – Santidade e Chapéu –, ambas localizadas às margens do rio Cachorro
(município de Oriximiná, oeste do Estado do Pará, região do Baixo Amazonas).
O campo da educação patrimonial e as coleções etnográficas: mediações
possíveis

Sabemos que as coleções etnográficas, a despeito de suas origens e contextos
históricos, são testemunhos materiais de diferentes povos e estão sob a guarda, em sua
maioria, de instituições museais responsáveis por sua preservação. Para Beltrão (2003),
esses testemunhos possuem valor documental, histórico e simbólico por expressarem a
realidade material dos povos e permitirem a leitura das transformações ocorridas ao
longo dos tempos.
De acordo com Tomás (2012), desde a criação dos primeiros museus
etnográficos no século XIX até os dias de hoje, os objetos e as coleções passaram por
distintas concepções. Para este autor, as mudanças se referem, ainda, ao conceito de
patrimônio etnológico, centrado, em geral, no valor de uso e nos aspectos simbólicos de
determinado povo, tais como suas crenças, rituais, entre outros.
O reconhecimento do valor das coleções não se limita apenas aos estudiosos.
Cada vez mais, curadores, pesquisadores e os próprios produtores dos artefatos
interagem de diferentes maneiras. Novas teorias e abordagens no campo da museologia
social e da antropologia favorecem aproximações que se dão sobretudo de forma
colaborativa e produzem novos conhecimentos.
Passadas décadas desde que os artefatos foram coletados entre determinados
grupos humanos, numerosos objetos continuam encerrados em reservas técnicas.
Atualmente, muitos deles nem são mais confeccionados, alguns perderam sua função,
outros tantos ganharam novos usos. Em vários casos, esses testemunhos materiais
funcionam como elemento aos grupos sociais para compreender sua trajetória, conhecer
sobre seus antepassados e no exercício de objetivação de suas culturas: pensar sobre os
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tempos de hoje e elaborar seu próprio futuro.2 Trata-se de uma alusão direta à famosa
ideia de Aloísio B. de Magalhães (1997) sobre olhar o patrimônio cultural para se
pensar o futuro no hoje.
No Brasil, desde 2003, novos marcos conceituais e práticas foram estabelecidos
para a gestão da cultura brasileira. Dentro desse novo panorama, que trabalha com o
conceito antropológico de cultura, os museus ganharam importância na medida em que
refletem aspectos da vida cultural e social brasileira (BRASIL, 2010). A partir daí, a
Política Nacional de Museus (NASCIMENTO JÚNIOR; CHAGAS, 2007) passou a ser
implementada com grande influência do movimento da Nova Museologia. Cada vez
mais se salienta a importância das próprias comunidades participarem da documentação
e perpetuação de seus patrimônios culturais, salvaguardados em diferentes instituições
museológicas.
Contudo, a educação patrimonial no Brasil não se circunscreve apenas ao
universo museológico. Como apontam Rocha e Russi (2013), embora amplo e diverso,
esse campo tem no caráter inter, multi ou pluridisciplinar uma forte intersecção. A
origem da expressão “educação patrimonial” em nosso país, remonta ao ano de 1983
(SILVEIRA; BEZERRA, 2007) e às práticas desenvolvidas pela equipe do Museu
Imperial em Petrópolis (RJ), inspiradas na experiência inglesa evidence-based history,
cuja principal ideia era a utilização de fontes primárias3 como ferramenta didática
(BEZERRA,

2006;

SILVEIRA;

BEZERRA,

2007;

HORTA;

GRUNBERG;

MONTEIRO, 2009). Essa experiência ganhou notoriedade depois de publicado o Guia
básico de educação patrimonial (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 2009).
Entretanto, antes disso, remetemos às ações desenvolvidas, por exemplo, pela Fundação
Nacional Pró-Memória, denominada “Interação entre a educação básica e os diferentes
contextos culturais existentes no país”, projeto desenvolvido nos idos de 1980, ancorado
na ideia de democratização da política de preservação do patrimônio e de sua interação
com a educação básica (FONSECA, 1996).
Em meio às inúmeras iniciativas propostas por organismos supranacionais como
a Unesco, entre outros, destacamos o campo da educação patrimonial como importante
estratégia que articula teoria e metodologia em ações de valorização dos bens culturais e
dos saberes tradicionais. Embora educação e patrimônio possam ser tratados de modos
2

Aqui, a expressão “objetivação da cultura” é empregada conforme Sahlins (1997a; 1997b) e Carneiro da
Cunha (2009).
3
A título de exemplo, objetos de uso cotidiano de grupos humanos que posteriormente foram
musealizados neste caso são considerados fontes primárias.
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distintos e seus significados tenham se modificado ao longo do tempo, ambos parecem
partilhar de certo parentesco de sentidos. De forma ampliada, educação e patrimônio são
conceitos portadores de um sentido “inalienável” e expressam o processo de
transmissão de um conjunto de bens (materiais e imateriais) de uma geração a outra.4
Aqui, entendemos a mediação cultural da etnoeducação5 como uma possível
abordagem da educação patrimonial que privilegia o encontro e o diálogo entre
diferentes atores/sujeitos: as pesquisadoras das universidades, os curadores dos museus
e, sobretudo, os ameríndios Katxuyana. Nessa heterogeneidade de sujeitos e
instituições, deparamo-nos com questões sobre poder (BOURDIEU, 1989), controle,
identidade, entre outras. Neste texto, condensamos nossa reflexão à educação
patrimonial que vem se dando através da mediação com os Katxuyana sobre algumas
coleções etnográficas deste povo.
A formação das coleções etnográficas dos Katxuyana: alguns dados

As coleções etnográficas dos ameríndios Katxuyana estão preservadas em
museus brasileiros e europeus. No Brasil, as principais coleções estão no Museu
Nacional de História Natural da Quinta da Boa Vista (Rio de Janeiro) e no Museu
Paraense Emílio Goeldi (Belém). Na Europa, as coleções estão conservadas no
Nationalmuseet, em Copenhagen/Dinamarca; no Historik Museum, em Oslo/Noruega;
no British Museum, em Londres/Inglaterra; no Museum für Völkerkunde Hamburg, em
Hamburgo/Alemanha; e no Moesgård Museum, na cidade dinamarquesa de Århus.
Neste artigo, tratamos das coleções localizadas no Brasil e na Dinamarca.
Antes de relatarmos brevemente sobre a coleta dos objetos e sua posterior
musealização, trazemos ao leitor algumas informações sobre o povo Katxuyana. Na
literatura, a formação deste povo remonta pelo menos ao século XVI, quando diferentes
grupos indígenas teriam migrado de outras localidades e se encontrado na região dos
rios Cachorro e Trombetas, na região do Baixo Amazonas (FRIKEL, 1970).6 Os
Katxuyana são ameríndios do grupo Karib, que vivem na região Norte do Brasil e
somam hoje cerca de 420 indivíduos (IBGE, 2010). Há décadas atrás o reduzido grupo
4

A análise de Regina Abreu (2003) sobre os “mestres da arte”, na França, ilustra de maneira
paradigmática essa convergência de sentidos. Godelier (2007) faz uma interessante reflexão sobre os bens
inalienáveis, guardados para serem transmitidos.
5
Sobre etnoeducação, ver Rocha, Russi e Alvarez (2013).
6
Sobre os Katxuyana, ver: Frikel (1970), Gallois e Ricardo (1983) e Girardi (2011).

94

Acesso Livre n. 6 jul.-dez. 2016

constituído por pouco mais de sessenta indivíduos decidiu abandonar seu território às
margens do rio Cachorro, no município paraense de Oriximiná. Assim, em 1968, eles se
dividiram em duas frentes migratórias para viverem distantes de suas terras com outros
povos indígenas.7 Vivendo com outros ameríndios durante décadas, algumas famílias
Katxuyana voltaram à sua terra às margens do rio Cachorro e, em 2003, reabriram uma
antiga aldeia (aldeia Santidade). Neste local, parentes de um importante líder iniciaram
um processo de valorização cultural. Tempos depois, outras famílias abriram uma nova
aldeia também às margens daquele rio, a aldeia Chapéu.
Os artefatos que constituem as coleções estudadas guardam memórias do
cotidiano e de momentos rituais e festivos dos Katxuyana, inúmeros deles coletados na
primeira metade do século XX, antes da migração vivenciada por este povo. Esses
objetos são potentes reveladores de outros tempos. Em sua totalidade as coleções
somam pouco mais de setecentos objetos: duzentos deles no Brasil e cerca de
quinhentos na Europa. Alguns desses artefatos foram coletados há mais de oitenta anos.
Contudo, até o ano de 2012 os Katxuyana nem sabiam da existência dessas coleções.
Até aquele momento, tais coleções constituídas por adornos, plumárias, cestarias,
artefatos de caça e pesca, armas, cerâmicas, entre outros ficavam silenciosos, em sua
maioria, nas reservas técnicas dos museus. Foi durante a pesquisa de Russi (2014)8
sobre a reconstrução da casa tamiriki e o processo de valorização cultural dos
Katxuyana que esse patrimônio cultural começou a se revestir de novos sentidos.
Os artefatos Katxuyana mantidos em acervos europeus foram coletados por
Protásio Frikel, Gottfried Polykrates, Christen Sødeberg e Jens Yde, entre os anos de
1940 e o final dos anos de 1950. Em meados de 1940, por exemplo, os Katxuyana
receberam visitas do missionário franciscano e do antropólogo germano-brasileiro
Protásio Frikel. Possivelmente, os objetos da coleção que está na Alemanha remontem a
essas visitas, em particular àquela que Frikel empreendeu entre os Katuxyana que
viviam no rio Trombetas. Foi ainda nos anos de 1957 e 1958 que estrangeiros como
Polykrates, Sødeberg e Yde visitaram os Katxuyana para coletar artefatos que
integrariam as coleções etnográficas abrigadas nos museus da Dinamarca, Inglaterra e
Noruega.
7

Sobre o processo migratório pelo qual passou este povo ver: Gallois e Ricardo (1983), Grupioni (2011),
Caixeta de Queiroz e Gonçalves Girardi (2012).
8
Instigada pelo interesse dos Katxuyana, a pesquisadora visitou os museus europeus e coletou dados
preliminares das coleções etnográficas desse povo durante seu estágio doutoral (bolsa PDSE financiada
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes) e fez também levantamento
de dados preliminares das coleções no Brasil.
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Outros objetos que constituem boa parte da coleção do Museu Emílio Goeldi, no
Brasil, foram coletados por Protásio Frikel, Roberto Cortez e Ruth Wallace, na década
de 1970, quando os Katxuyana já haviam deixado suas terras. Esses objetos foram
recolhidos na região do Parque do Tumucumaque.
A maior parte dos objetos das coleções europeias foi coletada entre os
Katxuyana do rio Cachorro, a partir das expedições de Polykrates, Sødeberg e Yde. O
maior acervo de objetos Katxuyana está na Dinamarca, com um total de 242 artefatos: a
maior coleção está abrigada no Nationalmuseet (Copenhagen), com aproximadamente
220 objetos, e no Moesgård Museum (Århus/Dinamarca) existem 22 artefatos.
Entretanto, o acervo de objetos mais antigos está no Brasil, no Museu Nacional de
História Natural da Quinta da Boa Vista (Rio de Janeiro), embora com apenas 46
objetos. Em nosso país, o Museu Paraense Emílio Goeldi tem o maior acervo com 154
objetos.
Retomando as ideias de Golding (2012) e de Varine (2013) sobre o rompimento
das fronteiras dos museus junto às comunidades e sobre o patrimônio cultural a serviço
do desenvolvimento social, partimos para desvelar o que era desconhecido pelos
Katxuyana e pelos próprios museus. Assim, passamos a coletar dados dos artefatos nas
reservas técnicas e nos arquivos documentais dos citados museus no Brasil e na
Dinamarca e iniciamos a confecção de materiais visuais a partir desses dados para
trabalhar junto com os Katxuyana. Esse trabalho está sendo realizado na pesquisa em
andamento citada anteriormente.
Mediação cultural: estabelecendo encontros, novos sentidos para os objetos

Questionamos a importância de realizar um levantamento das coleções
etnográficas e como isso poderia retornar aos Katxuyana, buscando suscitar memórias e,
consequentemente, sua história. Realizar o levantamento de informações sobre os
acervos museais tem permitido reunir materiais visuais e descritivos. Esse conjunto de
materiais poderá proporcionar aos Katxuyana elementos para a reflexão de sua cultura,
revestindo-os de um valor específico e pessoal e funcionam enquanto “materiais de
memória” (BASTIDE, 1970), pois revelam elementos simbólicos que transbordam a
função e a forma dos próprios objetos.
Para os Katxuyana, discorrer entre si sobre os artefatos que constituem as
coleções etnográficas se insere no já citado complexo processo de valorização cultural
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por eles empreendido, desde que parte desse povo decidiu voltar à sua terra natal, no
final dos anos de 1990. Numa das aldeias (Santidade), anciões e homens maduros
querem garantir que seu kwe’toh kumu9 não desapareça, ou seja, querem que a cultura
Katxuyana, o seu jeito de ser e viver se fortaleça e seja vivido pelas futuras gerações
(RUSSI, 2014). Algo similar observamos entre os moradores da aldeia Chapéu. Na
aldeia Santidade, por exemplo, a reconstrução de um tipo de casa chamada tamiriki,10
bem como a confecção de artefatos e a realização de outras práticas culturais se
imbricam nesse processo e evidenciam o esforço desses Katxuyana em torno das
memórias de seus antepassados. A prática da educação patrimonial a partir da mediação
das pesquisadoras tem contribuído nesse sentido. Falar sobre sua cultura material ou ver
fotografias de seus artefatos guardados em museus também está correlacionado a isso.
Antes da viagem à Oriximiná, ocorrida em novembro de 2015, Kieffer-Døssing
produziu um caderno com imagens de objetos das coleções dinamarquesas oriundos das
expedições feitas por Polykrates e Sødeberg em 1957 e 1958. Esse material também foi
usado na pesquisa de Russi e Endreffy e foi essencial nas mediações como um
dispositivo para acionar as memórias dos Katxuyana no momento da conversa com eles.
Esse meio visual auxiliou na reflexão dos entrevistados, em sua maioria velhos e velhas
moradores das aldeias Santidade e Chapéu, bem como durante as conversas com os
Katxuyana, membros da Associação Indígena Katxuyana, Tunayana e Kahyana
(Aikatuk), como Juventino Petirima Júnior e Honório Awahuku. A permanência de
Kieffer-Døssing e Endreffy na aldeia Chapéu durou quase uma semana e elas fizeram
seis visitas à Aikatuk, quando puderam escutar sobre lembranças de seus antepassados
e, consequentemente, o que hoje pensam sobre seu futuro; conversaram ainda com
moradores da aldeia Santidade durante a viagem até a aldeia Chapéu.
É interessante observar que esses Katxuyana têm entre suas práticas
contemporâneas a produção de alguns dos artefatos que identificamos nas coleções
etnográficas pesquisadas. As lembranças suscitadas pela análise das imagens dos
9

Essa expressão em katxuyana poderia ser apreendida a partir do termo em português “cultura”. Ao
traduzir a expressão katxuyana para o português, teríamos “nosso jeito de ser e viver” e, por isso, o jeito
de ser e viver dos Katxuyana. Nessa tradução é importante atentar para a alusão simultânea que eles
fazem à forma como vivem, mas remetendo também à forma como viviam seus antepassados, num
passado recente. Por isso, é possível tomar esta expressão katxuyana como sinônimo do termo “tradição”
conforme Grünewald (2012).
10
Indagados sobre o sentido do nome desse tipo de casa circular de grandes dimensões, os Katxuyana
explicam que tamiriki é uma kwama akani (kwama – casa, akani – grande). A função desse tipo de
edificação atualmente não é mais a habitação comunal do chefe da aldeia e de sua família extensa, como o
foi em tempos passados. Apesar disso, os Katxuyana afirmam que a tamiriki é a pata yotono kwama –
casa do chefe, dono da aldeia.
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artefatos possibilitam um exercício de trocas de saberes em que todos participam como
interlocutores: os Katxuyana, as pesquisadoras e os curadores dos museus.
Para além do levantamento das coleções, importa, sobremaneira, o
encontro/diálogo que começa a ser estabelecido entre esses sujeitos e as instituições. Em
princípio, tal diálogo resulta da análise de alguns Katxuyana sobre fotografias – quer
dos artefatos, quer das imagens de seus antepassados. Essas imagens, realizadas nos
acervos e/ou disponíveis em referências bibliográficas, como mencionamos, eram
desconhecidas pelos próprios Katxuyana.
Passado quase meio século desde o princípio do processo migratório, foi na
aldeia Santidade, reaberta em 2003 depois do regresso de algumas famílias, que os
Katxuyana decidiram reconstruir uma tamiriki. É nessa localidade que anciões e homens
maduros têm se empenhado em ensinar saberes e fazeres tradicionais, tais como a
confecção de diferentes artefatos cesteiros e adornos. Emblemático é o caso de um
artefato plumário, denominado txama txama (cocar), que continua sendo confeccionado
e usado em momentos especiais por alguns homens, em geral lideranças Katxuyana.
Similar àqueles encontrados em alguns dos museus mencionados, este é o único artefato
das coleções que vimos em exposição.11
Alguns projetos de educação patrimonial na abordagem da etnoeducação12 se
articulam à iniciativa Katxuyana de valorização de sua cultura. Esses projetos têm sido
desenvolvidos na escola formal que funciona na aldeia Santidade com temas como o
fazer artesanal, a pintura corporal e outros (ROCHA; RUSSI; ALVAREZ, 2013;
RUSSI; OLIVEIRA, 2014).
A mobilização dos Katxuyana em torno de sua cultura se manifesta na
preocupação de certos adultos em garantir que rapazes e moças aprendam o saber fazer
de técnicas alimentares e artesanais (artefatos de uso cotidiano e ornamentos). Os
Katxuyana contam que desde a sua migração, muito de sua cultura mudou. Enquanto
viviam em outras localidades e com outros povos – na Terra Indígena Parque do
Tumucumaque com os Tiriyó e no rio Nhamundá com os Hiskaryana –, os velhos
“ficaram em silêncio”. Entretanto, desde que voltaram a reocupar o rio Cachorro e se
instalaram nas aldeias às margens desse rio, esses velhos “querem falar” – dizem eles.
11

Esse artefato plumário está em exibição no Nationalmuseet e no Historik Museum, localizados na
Dinamarca e na Noruega respectivamente.
12
Esses projetos ocorrem no âmbito do Programa de Extensão da UFF, intitulado: “Educação Patrimonial
em
Oriximiná”.
Informações
sobre
este
programa
disponíveis
em:
<http://www.patrimoniocultural.uff.br>.
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Ao que parece, a construção de uma casa do tipo tamiriki, bem como projetos
que se voltam às práticas artesanais são exemplos de uma objetivação da cultura. Se por
um lado a tamiriki não é mais habitação, por outro continua funcionando como casa
comunal, de uso coletivo, ocupada em vários momentos do cotidiano e em ocasiões
especiais. É também espaço de sociabilidade para as festas quando usam diferentes
artefatos e adornos. É dentro da tamiriki que durantes as festividades os Katxuyana
usam artefatos similares aos encontrados nos museus. Foi em festividades natalinas e
durante a I Conferência Nacional de Políticas Indigenista – Etapa Local (aldeia Chapéu)
que vimos alguns homens usando o txama txama.
Os Katxuyana e seus artefatos: apontamentos finais

O envolvimento e a preocupação dos Katxuyana se voltam também aos seus
objetos, que hoje ocupam as reservas técnicas de museus, da Europa e do Brasil. Em
recentes discussões (MUSEU DO ÍNDIO, 2013), verificou-se, contudo, que ainda
persistem inúmeras dificuldades para que se efetive o direito constitucional dos povos
indígenas. O artigo nº 231 da Constituição da República Federativa do Brasil garante
aos povos indígenas o reconhecimento de “sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam”. A gestão de patrimônios culturais indígenas, por conseguinte, deve se tornar
uma preocupação central nas políticas públicas indigenistas e culturais no Brasil. Esse é
um desafio de mediação que a pesquisa em curso procura alcançar, ao considerar os
Katxuyana como importantes sujeitos desse processo.
Ainda pouco se conhece sobre essas coleções. Na literatura, constam artigos
publicados, em alemão, entre fim dos anos de 1950 e princípio dos anos de 1960. A
maioria deles foi escrita pelo arqueólogo amador, o grego-dinamarquês Gottfried
Polykrates (1957, 1960, 1961, 1962), responsável pela coleta de quantidade
significativa de objetos katxuyana que estão nos museus europeus. Um artigo foi escrito
pela desenhista do Museum für Völkerkunde Hamburg, Dascha Detering (1962).
Os discursos dos Katxuyana sobre a construção da tamiriki, ou as lembranças
que a análise das imagens dos artefatos das coleções dos museus suscitou entre eles,
podem ser analisados a partir de ideias de Maurice Halbwachs (1994, 1997) sobre a
memória coletiva e de Roger Bastide (1970) sobre os materiais de memória.
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Nesse sentido, um aspecto que nos interessa das reflexões de Halbwachs sobre a
memória está centrado na importância da matéria e da ação como imprescindíveis para a
memória. Na sua famosa obra Les cadres sociaux de la memóire, de 1925, o autor
apresenta seu conceito sobre os quadros sociais. No pensamento de Halbwachs (1994),
a memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, já que as
lembranças são construídas no interior de um grupo. A memória coletiva é sempre
plural, a memória depende do contexto social.
Para Halbwachs (1994), a reconstrução do passado é feita a partir dos quadros
sociais da memória. Segundo ele, quando se lembram, os indivíduos usam os quadros
sociais ao se colocarem no ponto de vista de seu grupo social, mas a memória do grupo
se realiza e se manifesta nas memórias individuais.
O encontro dos velhos Katxuyana com as fotografias dos artefatos dos museus –
provavelmente confeccionados por seus antepassados e, sobretudo, com as fotografias
de seus antepassados – não parece encerrar a mediação da reconstrução do passado. O
esforço desses Katxuyana ao se voltarem para sua própria cultura, para uma “cultura
katxuyana”, como eles dizem, não se aprisiona a tempos pretéritos. Assim, parece que
antigas memórias surgem por meio de conversas acionadas pelas imagens e explicitam
um exercício de elaboração do presente; uma objetivação da cultura pelos Katxuyana.
Por outro lado, esse processo também evidencia um exercício de olhar para o futuro.
Essas lembranças remetem a uma noção explicitada por Halbwachs acerca do
papel dos anciãos como responsáveis pela manutenção da tradição e por ensiná-la aos
jovens. Afinal, o que é ser Katxuyana no século XXI, quando os jovens que frequentam
a educação formal têm acesso às mídias digitais, computadores, celulares e às redes
sociais, como o Facebook? Esse parece ser um dos desafios com que os Katxuyana –
os(as) velhos(as), homens e mulheres maduros – se deparam. Como descrito por
Carneiro da Cunha (2009), a manutenção da tradição não se pauta na repetição do
passado, mas em sua reapropriação e adaptação ao presente.
Ao criticar a teoria de Halbwachs sobre memória, Bastide (1970) insiste que a
tradição não é matéria inerte, mas “inervada” por pensamentos e sentimentos humanos.
Assim, ele destaca o aspecto vivo e dinâmico da tradição. É em nossas lembranças que
o passado se mistura ao fluxo do presente e que, por isso, se modifica.
Tudo indica que a mobilização dos Katxuyana pela “reconstrução“ de sua
cultura, como eles dizem, não parece remeter a viver o passado, algo impossível, nem
tampouco demonstra nostalgia por eles, mas indica que alguns Katxuyana se ocupam
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com a valorização da sua cultura no presente, ao falar sobre ela, ao mostrá-la aos jovens
e aos de fora “o jeito de ser Katxuyana” (kwe’ toh kumu).
Por fim, se durante os anos de 1970, logo depois da migração dos Katxuyana,
Frikel (1970) escreveu sobre o risco dessa cultura desaparecer, ou antes disso, ainda no
final dos anos de 1950, Polykrates já se mostrava temeroso disso, passados mais de
quarenta anos da migração dos Katxuyana de seu território, verificamos que tais
previsões não se confirmaram. Parte desse povo voltou a reocupar seu território. O caso
katxuyana exemplifica a análise crítica de Sahlins (1997a) sobre o paradigma da cultura
como “objeto em vias de extinção”. O encontro dos Katxuyana com os objetos
musealizados é apenas um aspecto no interessante processo vivenciado atualmente por
esse povo. O trabalho de educação patrimonial, realizado através da mediação entre
coleções etnográficas, museus e esse povo ainda tem muito a percorrer.
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Patrimônio arquivístico-musical no
Brasil: os desafios interdisciplinares da
preservação e difusão da memória
musical de tradição escrita

Resumo: Este artigo aborda questões relativas ao patrimônio arquivístico-musical no

Brasil, tendo como amostragem a pesquisa em entidades custodiadoras em
aproximadamente setenta cidades brasileiras. Questiona-se quais as situações de
recolhimento das fontes musicais escritas em acervos brasileiros, as especificidades
destas fontes, a identidade do saber-fazer musicológico e as interfaces possíveis entre a
musicologia e outras áreas responsáveis pela salvaguarda do patrimônio cultural.
Recorre-se às noções de memória e identidade em Joël Candau, de affordance do
patrimônio cultural, à literatura existente sobre arquivologia musical e de áreas afins. Os
resultados apontam para a existência de particularidades das informações contidas nas
fontes musicais que põem à prova qualquer expectativa de aplicação ortodoxa da teoria
arquivística a elas.
Palavras-chave: Arquivos de arte; fontes históricas; musicologia.

Musical-Archival

Heritage

in

Brazil:

the

interdisciplinary

challenges

associated with the preservation and dissemination of the musical memory
of written tradition

Abstract: This article focus on issues related to archival-musical heritage in Brazil,

taking as sampling the research in custodial institutions in approximately seventy cities.
One has to question which situations collection of musical sources written in Brazilian
archives, the specificities of these sources, the identity of the musicological know-how
and possible interfaces between musicology and other areas responsible for
safeguarding of cultural heritage. Memory and identity concepts in Joël Candau, the
affordance of cultural heritage, and the existing literature on musical archival science
and related fields are hired. The results point to the existence of peculiarities of the
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information contained in the musical sources which puts to test any expectation of
orthodox application of archival theory to them.
Keywords: Art archives; historical sources; musicology.

Introdução

A

música permeia o cotidiano das pessoas nos mais diversos âmbitos. Do
entretenimento ao rito, do uso doméstico às grandes salas de concerto,
música e vida não têm separação, de modo que a memória musical se torna

indissociável da memória coletiva. Se a música é arte efêmera, que evanesce tão logo
deixe de soar, fato é que ela pode se preservar e transmitir, seja através da memória dos
ouvintes que a comunicam a outros, seja por meio de gravações ou de maneira escrita,
em sistemas específicos de notação musical. Estes traços produzidos pelas práticas
musicais servem não somente às futuras execuções, mas também ao estudo das práticas
do passado.
O presente trabalho tem como objeto central as fontes musicais de tradição
escrita recolhidas a diversas entidades custodiadoras em âmbito nacional, especialmente
as partituras, manuscritas ou impressas. Nota-se, entretanto, que a noção de fonte para a
Musicologia é bastante ampla:

Consideraremos como fonte para o estudo de qualquer aspecto
relacionado à Musicologia todo documento, material bibliográfico ou
pessoa que possa proporcionar informações ao pesquisador sobre
qualquer dos campos desta ciência. (...) o conceito de fonte é mais
amplo do que o de documento, pois este não compreende a maior
parte da bibliografia que se ocupa dos temas do objeto de estudo, que
não proporciona informações “em primeira mão”, mas que em muitos
casos orienta significativamente o pesquisador. (...) Dentro das fontes,
algumas serão propriamente musicais, como as partituras, registros
sonoros etc., e outras, “perimusicais”; estas últimas não contêm
música diretamente, mas proporcionam informação relativa a ela.
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Neste grupo encontramos atas de reuniões, livros de caixa e muitos
outros (GÓMEZ GONZÁLEZ et al., 2008, p.93, tradução nossa).1

Ao discorrer sobre a música, no tocante ao patrimônio cultural, António Mendes
(2012, p. 37) a classificou como imaterial, ressaltando, entretanto, seu aspecto material,
ou seja, os meios pelos quais é produzida, registrada e transmitida. Em uma vasta
taxonomia das fontes musicais, El archivo de los sonidos traz as seguintes categorias de
fontes diretas: (1) partituras, registros sonoros e audiovisuais; (2) libretos e textos; (3)
escritos pessoais dos compositores; (4) tratados sobre música; (5) documentação de
órgãos governamentais ou instituições com atividades musicais; (6) estatutos e
regulamentos; (7) entrevistas pessoais; (8) instrumentos musicais; (9) objetos artísticos
(objetos tridimensionais e de iconografia musical); (10) livros de contas (de caixa ou de
“fábrica”); (11) cerimoniais (religiosos e civis); (12) dossiês de concurso; (13)
documentação avulsa; (14) livros sacramentais de paróquias; (15) documentos
pontifícios [e demais legislações eclesiásticas sobre música]; (16) documentos notariais
ou cartoriais; (17) impressos: críticas musicais e anúncios de concertos; (18) cartazes e
programas de concertos; (19) correspondências. Já entre as fontes indiretas, seus autores
procederam à seguinte classificação: (1) guias de arquivos; (2) inventários; (3) catálogos
e bases de dados; (4) índices informatizados (GÓMEZ GONZÁLEZ et al., 2008, p. 93102). Ao se considerar esta variedade de fontes possíveis, parece inevitável reconhecer
que as entidades às quais elas são recolhidas podem ser as mais diversas: museus
históricos, da imagem e do som, arquivos diversos – em fase corrente, intermediária ou
permanente – fonotecas, hemerotecas, bibliotecas, além dos fundos pessoais ou
familiares.
Para o desenvolvimento de nossa investigação de doutorado acerca das práticas
musicais de função religiosa do catolicismo romano no Brasil no século XX (DUARTE,
2016), procedemos à busca por fontes musicais em mais de quinhentas instituições, em
setenta cidades brasileiras (incluindo todas as capitais do país e algumas cidades nas
1

“Consideraremos como fuente para el estudio de cualquier aspecto relacionado con la musicologia a
todo documento, material bibliográfico o persona, que pueda proporcionar información al investigador
sobre cualquiera de los campos de esta ciencia. (...) el concepto de fuente es más amplio que el de
documento, pues éste no comprende la mayor parte de la bibliografía que se ocupa de los temas objeto de
estudio, que no proporciona información ‘de primera mano’, pero que en muchos casos orienta
significativamente al investigador. (...) Dentro de las fuentes, algunas serán propiamente musicales, como
las partituras, registros sonoros etc., y otras perimusicales; estas últimas no contienen directamente
música, pero proporcionan información relacionada con ella. En este grupo encontraremos actas de
reuniones, libros de cuentas y un largo etcétera” (GÓMEZ GONZÁLEZ et al., 2008, p. 93).
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quais se supunha terem existido práticas musicais mais intensas), tendo acorrido a todas
as possibilidades de acervos e fundos citadas anteriormente. Neste universo, foi possível
realizar pesquisa em cerca de 175 instituições, e constatar a existência de fontes
musicais manuscritas ou editadas – independentemente de notação ou datação – em
mais de 150 delas. Esta amostragem – ainda pequena, se consideradas as proporções
monumentais do território nacional, mas que segue sendo ampliada, mesmo após a
defesa da tese – serve de base às considerações que serão aqui apresentadas. Tal
pesquisa presencial permitiu que se notassem, do ponto de vista do investigador, os
avanços e desafios da arquivologia musical no Brasil. Ressalte-se a existência de
esforços de mapeamento anteriores à nossa investigação, empreendidos por Victor
Lacerda (2008) e Pablo Sotuyo Blanco (2004), tendo o primeiro pesquisador partido de
trabalhos acadêmicos (procedimento bibliográfico)2 e o segundo, efetuado levantamento
efetivo, com foco nas bandas de música da Bahia.
O acesso às fontes musicais e as condições de preservação das mesmas têm sido
objetos de discussões relativamente recentes na área da musicologia, sobretudo a partir
de finais da década de 1990, tendo como marco a realização do III Simpósio LatinoAmericano de Musicologia (CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES, 2000). Para além
das discussões acadêmicas, a realidade encontrada nos acervos brasileiros revela ainda
grandes desafios a serem superados, muitos dos quais requerem uma abordagem
interdisciplinar. Assim, deram origem a este artigo os seguintes problemas: a partir do
que foi observado em pesquisa de campo, quais as principais categorias de entidades
custodiadoras de fontes musicais escritas no Brasil, sobretudo de partituras? Quais
avanços podem ser percebidos em relação à sua salvaguarda e quais os desafios a serem
superados? Quais as peculiaridades das fontes musicais de tradição escrita em relação
aos demais documentos e como se configura a identidade do trabalho musicológico
neste contexto? Quais interfaces com outras áreas do conhecimento poderiam contribuir
para os processos de salvaguarda e difusão do patrimônio arquivístico-musical? Para
2

Uma das constatações de Lacerda foi a concentração de acervos na região Sudeste do Brasil. O autor
reconheceu, entretanto, que tal fato não se deveria à existência de mais acervos nesta região, mas estaria
ligada à concentração de programas de pós-graduação em música nela, nos quais eram produzidos os
trabalhos que lhe serviam como fontes de dados. Observa-se fenômeno semelhante no Guia do
patrimônio bibliográfico nacional de acervo raro, produzido pela Biblioteca Nacional (GUIA DO
PATRIMÔNIO BIBLIOGRÁFICO, 2012), que aponta, em sua introdução, a dificuldade de contato com
as entidades custodiadoras, nos levando a crer que esta seja a razão para a maior concentração – seja no
número de cidades, seja a quantidade de instituições referidas – no Sudeste. A inexistência de presença
física dos profissionais envolvidos na elaboração deste guia – para a conferência das informações
fornecidas pelas entidades – implica a possibilidade de imprecisões na datação das obras raras, bem como
a ausência de dados acerca das situações de conservação e difusão deste patrimônio nos dias atuais.
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responder a tais questões, recorreu-se ao procedimento bibliográfico, ao trabalho de
campo3 e à pesquisa documental. Os dados obtidos foram analisados a partir das noções
de memória e identidade em Joël Candau, bem como com base em conceitos e teorias
cunhados nos campos da arquivologia e estudos do patrimônio cultural, que serão
oportunamente apresentados. Inicialmente, cabe apresentar a divisão da memória em
três níveis realizada por Joël Candau e o papel da memória na constituição de
identidades.
Segundo Candau (2011), o primeiro nível da memória é a protomemória –
também chamada de memória de baixo nível ou habitus –, que se revela mais uma
presentificação do passado do que uma evocação intencional. A memória de alto nível
ou memória de evocação (realizada intencional ou involuntariamente) é o resgate do
passado sobre o qual se reflete. Finalmente, a metamemória é a representação acerca das
próprias lembranças, a qual se revela passível de compartilhamento com os demais
sujeitos por meio da narratividade. A metamemória se relaciona – talvez não de modo
exclusivo,4 mas certamente de maneira mais claramente intencional – à construção da
memória coletiva. Uma vez que se admita que a memória musical também é passível de
compartilhamento, de registro em fontes, e que se revela profundamente atrelada à
memória coletiva, os acervos musicais passam a revelar uma função social de lugares de
memória, função que passa muitas vezes despercebida por parte dos estudiosos.
Reconhecimento da potencialidade patrimonial e especificidades das fontes
musicais

Ao se considerar acervos musicais como lugares de memória, no sentido
proposto por Pierre Nora (1993), é pressuposto que as músicas a eles recolhidas não
apresentam plena ligação com as práticas musicais do presente. Em outras palavras, na
falta de meios de memória, o repertório do passado carece de preservação em lugares
destinados a deter seu completo esquecimento no presente. Podem ser citados casos
excepcionais, entretanto, nos quais a música religiosa orquestral de um passado
relativamente distante continua a integrar as práticas do presente: em igrejas católicas
3

Considerando-se o fato de a maior parte do trabalho de campo ter sido direcionado à pesquisa de música
litúrgica católica no século XX, os exemplos trazidos para este artigo tenderão a este universo.
4
Ao se observar a recorrência de determinados elementos compartilhados dentro de uma mesma cultura –
sotaques, expressões corporais, dentre outros – sobre os quais os sujeitos que a integram não
necessariamente refletem para que ocorra sua presentificação, é possível pensar o compartilhamento
também em nível protomemorial.
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das cidades de Pirenópolis-GO, Prados-MG, Tiradentes-MG e São João del-Rei-MG,
por exemplo, agremiações musicais interpretam nos templos obras produzidas com
finalidade religiosa e copiadas localmente no passado em fontes manuscritas com esta
finalidade.
Ao se considerar a prática de determinadas obras a partir de fontes musicais
escritas, surgem questionamentos acerca de sua natureza e peculiaridades, que talvez as
diferenciem de documentos administrativos, fiscais ou jurídicos. Se questionado o valor
primário de uma partitura, a finalidade que este apresenta no momento de sua criação,
sem dúvida, a resposta será que ela serve de registro ou suporte de uma ou mais obras
musicais. Sobre tal finalidade não incidem os institutos jurídicos da prescrição e
decadência. Poder-se-ia alegar, entretanto, que a utilização da fonte fora do contexto de
sua produção descaracterizaria sua função primária, e tal questionamento resvalaria
fatalmente em uma questão mais profunda: qual a finalidade da arte? Sem a pretensão
de apresentar todos os posicionamentos de filósofos e estetas diante desta questão, optase pela comparação à literatura: um livro que contenha poesias deixa de cumprir sua
finalidade se lido séculos após sua produção? A leitura de El ingenioso hidalgo Dom
Quixote de la Mancha, de Cervantes, no presente, a partir de sua primeira edição, de
1605, descaracterizaria a função original da publicação? Não é o que nos parece. Assim,
a aplicação da teoria das três idades documentais assume, a nosso ver, um caráter
essencialmente relacional, que envolve a manutenção do repertório e das fontes nas
práticas musicais do presente. Fontes musicais de composições sobre o texto latino
Ordinário da missa, copiadas anteriormente ao Concílio Vaticano II (1962-1965) – que
caíram em desuso em razão das mudanças decorrentes deste – e que até hoje são
preservadas no arquivo do coral da Catedral de Florianópolis ilustram esta discussão:
sua preservação estratégica serve não apenas à possibilidade de novas execuções, mas
também à manutenção da memória institucional do coro. Por outro lado, em face do
risco de perecimento de fontes musicais mais antigas, muitas partituras do século XIX
que eram utilizadas até poucas décadas atrás nas práticas musicais religiosas em São
João del-Rei passaram a uma situação de recolhimento interno. Assim, classificar as
fases do recolhimento das fontes musicais em corrente, intermediária ou permanente
depende mais da função atribuída a estas fontes em razão de fatores tais como raridade e
risco de perecimento, mas não por qualquer condição objetiva do documento, pois se
assim fosse, sequer seria possível falar em fase permanente.
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Outra particularidade das fontes musicais já foi mencionada: do mesmo modo
que ocorre com a literatura, é possível separar a obra de seu suporte – diferentemente do
que ocorre com pinturas e esculturas. Assim, a mesma obra pode constar em mais de
uma fonte, e uma única fonte pode conter mais de uma obra: a quinta sinfonia de
Beethoven se propaga, por exemplo, através de milhares de cópias impressas,
manuscritas e até digitais, ao passo que um caderno de música pode servir de coletânea
de diversas obras nele justapostas. A distinção entre obra e fonte tem diversos
desdobramentos no campo da avaliação arquivística: se é verdade que o valor de um
documento não emana do documento, mas é a ele atribuído por algum sujeito que o
avalia – conforme já havia explicitado Karl Otto Müller, na década de 1920 (PINTO,
2014, p. 25) –, há de se considerar eventuais conflitos de interesses em termos de
valoração para a salvaguarda:5 seria mais justificável a preservação de um autógrafo de
uma parte instrumental por compositor canônico, ainda que esta seja somente mais uma
parte instrumental6 entre muitas cópias idênticas, ou uma única fotocópia que detenha o
esquecimento de uma obra de qualquer outro compositor? A resposta a tal dilema
implica os valores atribuídos às fontes musicais por parte de quem responde.
No âmbito desta discussão, a noção de affordance do patrimônio cultural se
revela muito pertinente. O conceito de affordance – reconhecimento da interação com
algum objeto ou da funcionalidade de algo sem prévia explicação – foi cunhada no
campo da psicologia, na década de 1970, por James J. Gibson e Eleanor Gibson e logo
assimilada na área de design. Candau e Ferreira (2015) adaptaram esta noção de
reconhecimento ou de potencialidade – ou mesmo reconhecimento da potencialidade –
ao contexto do patrimônio cultural. Segundo tais autores, nos tempos mnemotrópicos
atuais, nos quais toda sorte de bens se tornaram passíveis de patrimonialização,
determinados grupos ou classes de profissionais que são capazes de operar com
informações destes entes e de produzir narratividades a partir delas (metamemória) são
aqueles que haverão de pleitear seu reconhecimento patrimonial. O exemplo utilizado
por Candau e Ferreira foi o dos odores: para perfumistas ou enólogos, esta informação é
relevante e tais profissionais elaboram narrativas a partir dela, ao passo que para os
tanatopraxistas ou desentupidores de redes de esgoto tal informação não tem relevância.
5

No campo da música, Castagna (2008, p. 9) apresenta situações que ilustram diferentes possibilidades
de valoração de obras e fontes, e o posicionamento que alguns musicólogos assumiram em relação à
questão no passado.
6
Parte é a partitura escrita para um único instrumento ou uma única voz, ao passo que a partitura
completa – por vezes chamada de grade – contém todas as vozes ou instrumentos que integram a obra.
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Assim, o reconhecimento patrimonial assume um caráter relacional: mais do que
perguntar o que está sendo preservado, pergunta-se para quem e com qual finalidade
busca-se o reconhecimento de um bem como patrimônio. Em trabalho intitulado A
aplicabilidade da noção de affordance do patrimônio cultural a fontes musicais: teoria,
acervos brasileiros e os desafios dos processos de salvaguarda7 foi possível discutir os
desdobramentos da aplicação da formulação de Candau e Ferreira. Talvez o principal
desdobramento seja a constatação de um saber-fazer identitário do musicólogo, como
sendo o profissional apto a reconhecer a potencialidade patrimonial tanto da obra
musical (patrimônio imaterial), quanto da fonte ou de acervos (patrimônio material). O
musicólogo é o profissional apto a analisar as informações estritamente musicais
contidas nas fontes e a elaborar narrativas metamemoriais a partir delas, mas também
das informações extramusicais que o intérprete talvez não julgasse importante por
concentrar seu interesse na performance, mas que permitem o estudo das práticas
musicais do passado: nomes de compositores, intérpretes ou copistas, seus gêneros, a
quantidade de intérpretes – instrumentistas e cantores –, o local de execução da obra, a
função ou finalidade em que se deu sua performance, dentre outras. Cabe ainda ao
musicólogo o ofício de datar as fontes – quase sempre por comparação com outras
fontes de um mesmo conjunto – e identificar – quando possui elementos para tal –
copistas ou compositores. Se o reconhecimento da potencialidade patrimonial de fontes
e obras musicais aponta para a identidade do saber-fazer musicológico, não é possível
simplesmente desconsiderar a necessidade de diálogo desta área com as demais que se
acercam de algum modo do patrimônio cultural e dos estudos das informações a ele
relativas. Neste sentido:

Quando falamos de arquivo de música (ou musical), talvez estejamos
nos cercando de uma realidade que não obedeça plenamente à
ortodoxia da ciência arquivística, pois este conceito está imbuído de
conotações de tipo temático, técnico e de formato... Um arquivo, para
se comportar como tal, deverá agrupar um conjunto orgânico de
documentos, em qualquer tipo de suporte, produzidos por una
instituição ou pessoa no exercício das funções ou atividades que lhe
são inerentes. O matiz orgânico desta definição é inerente ao conceito
7

Apresentado no IV Simpósio Internacional de Música Ibero-Americana (SIMIbA) e I Congresso da
Associação Brasileira de Musicologia (ABMUS), realizado em Belo Horizonte em outubro de 2016. O
trabalho completo – que recebeu distinção de melhor paper do evento – aguarda publicação em anais.
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de arquivo e irá marcar as características do fundo musical dentro do
arquivo da entidade ou administração. No âmbito do patrimônio
musical, tende-se a confundir os conceitos de arquivo, biblioteca,
fonoteca, centro de documentação ou museu (GÓMEZ GONZÁLEZ
et al., 2008, p. 93, tradução nossa).8

Tal afirmação se revelou particularmente verdadeira ao se observarem as
condições de recolhimento e entidades custodiadoras no Brasil. Em pesquisa de campo
foi possível observar situações de recolhimento a museus,9 arquivos públicos,10
privados11 ou pessoais,12 centros de documentação musical,13 bibliotecas14 – algumas
vezes, sessões de obras raras ou fundos específicos –, igrejas15 e sedes de agremiações
musicais,16 tais como orquestras e bandas de música – estas duas últimas situações, em
fase corrente ou intermediária de recolhimento.
Diante de situações tão diversas de recolhimento e de alguns casos que foram
fruto de esforços conscientes de musicólogos que se propuseram a preservar a memória
8

“Cuando hablamos de archivo de música (o musical) tal vez nos estamos circunscribiendo a una realidad
que no obedezca plenamente a la ortodoxia de la ciencia archivística, pues más bien este concepto se ve
impregnado de connotaciones de tipo temático, técnico, de formato... Un archivo, para ser tal, deberá
agrupar un conjunto orgánico de documentos, en cualquier tipo de soporte, producidos por una institución
o persona en el desempeño de las funciones o actividades que le son propias. El matiz orgánico de esta
definición será inherente al concepto de archivo y nos marcará las características del fondo musical dentro
del archivo de la entidad o administración que sea. En el ámbito del patrimonio musical se tiende a
confundir los conceptos de archivo, biblioteca, fonoteca, centro de documentación o museo” (GÓMEZ
GONZÁLEZ et al., 2008, p. 93).
9
Museu de Arte Sacra de Porto Alegre, Museu Histórico e Artístico do Maranhão, Museu de Arte Sacra
de São Paulo, Memorial Padre Cícero (Juazeiro do Norte-CE), Museu do Instituto Nossa Senhora da
Piedade, dentre outros.
10
Arquivos públicos estaduais de Alagoas, da Bahia e do Pará, por exemplo.
11
Arquivo Dom Duarte Leopoldo e Silva, da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de São Paulo, Arquivo
Arquidiocesano de Natal, Centro de Documentação da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo,
Arquivo da Arquidiocese de Manaus, dentre outros.
12
Arquivo pessoal de frei Fulgêncio Monacelli, OFMCap, na cidade de Manaus, por exemplo, que
tivemos oportunidade de organizar e digitalizar integralmente.
13
Centro de Documentação Musical de Viçosa, em Minas Gerais, Centro de Documentação Musical do
Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Museu da Música de
Mariana, em Minas Gerais, dentre outros.
14
Bibliotecas do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, do Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano, do Santuário do Caraça, na cidade de Santa Bárbara-MG, dentre outras.
15
Acervo musical da Paróquia São João Batista, na capital paulista, onde exercemos a atividade de
organista durante alguns anos. Atualmente este acervo se encontra recolhido ao Arquivo Metropolitano
Dom Duarte Leopoldo e Silva. É possível citar ainda o arquivo musical da Catedral de Nossa Senhora do
Desterro, de Florianópolis, que digitalizamos integralmente para fins de pesquisa e salvaguarda do
patrimônio arquivístico-musical.
16
No Brasil há milhares de bandas de música espalhadas pelo território nacional, cada uma contando com
pelo menos um arquivo de fase corrente. Dão ensejo a particular interesse do ponto de vista histórico os
casos da Orquestra Lira Sanjoanense e da Orquestra Ribeiro Bastos, ambas em São João del-Rei, Minas
Gerais, e da Banda Phoenyx, de Pirenópolis, que apesar de ativas e mantendo nas práticas musicais do
presente repertórios consideravelmente raros, preservam ainda quantidade considerável de fontes
históricas em seus acervos.
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musical, caberia perguntar se a distinção entre arquivo, acervo e coleção se aplica aos
conjuntos de fontes musicais nos quais foram realizadas pesquisas. A resposta é
afirmativa, desde que não se espere encontrar nesta seara a mesma ortodoxia que se
observa no caso de arquivos produzidos, por exemplo, por autarquias públicas: em uma
coleção de fontes musicais de determinada região é possível encontrar, por exemplo, a
soma de outras, produzidas pelo próprio sujeito que as recolheu (autógrafos de
composições), doações de partituras que não necessariamente foram utilizadas em suas
atividades musicais ou musicológicas e documentos pessoais ou institucionais somados
a tal acervo após sua morte. Nestes casos – que não são raros no Brasil –, confundem-se
as noções de coleção, arquivo e fundo documental. Ao se considerar, portanto, que a
vida não pode ser limitada a contratos ou estatutos sociais e os objetivos das atividades
humanas nem sempre coincidem com as categorias estabelecidas nas ciências, designar
genericamente estes conjuntos de fontes como acervos musicais tem se revelado
preferível aos conceitos fechados de arquivo, coleção e fundo.17
Acervos musicais brasileiros: esboço de um diagnóstico e o desafio da
interdisciplinaridade

O primeiro fator observado em pesquisa de campo que merece destaque é a
existência de acervos musicais ou ao menos a existência de fontes para o estudo da
música – manuscritas ou editas – na maior parte das setenta cidades visitadas. A
quantidade, datação e formas de organização das fontes constituem dados totalmente
variáveis. Em relação às memórias musicais locais, foi possível observar desde a
existência de pesquisadores interessados na preservação de fontes musicais de tradição
escrita de estados ou regiões específicas até considerável silêncio, ou seja, a frustração
da expectativa de se encontrarem fontes. Entre os exemplos de preservação, é possível
citar a atuação do padre João Mohana no estado do Maranhão, cujo acervo musical
derivado de suas atividades está hoje recolhido ao Arquivo Público do Estado do
Maranhão, onde se encontra organizado, acondicionado e inventariado de maneira
exemplar. O interesse de Mohana (1995) pelas fontes musicais do estado certamente se
refletiu no título de seu livro, A grande música do Maranhão. Na capital vizinha se

17

Casos brasileiros que ilustram tais situações foram apresentados em nosso trabalho A aplicabilidade da
noção de affordance do patrimônio cultural a fontes musicais: teoria, acervos brasileiros e os desafios
dos processos de salvaguarda, que ainda se encontra em processo de publicação.
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encontra o acervo proveniente das atividades de Vicente Salles, hoje recolhido à
Biblioteca do Museu da Universidade Federal do Pará, onde foi catalogado e
parcialmente digitado e/ou digitalizado.18 Dentre os silêncios sentidos de maneira mais
intensa – considerando-se a antiguidade e tamanho das cidades –, é possível citar
Cuiabá, Porto Velho, Porto Nacional-TO, Corumbá-MS, Imperatriz-MA, Penedo-AL,
Macapá e Teresina. Há de se observar, entretanto, a possibilidade de recolhimento a
entidades custodiadoras que não foram visitadas, a imprecisão das respostas negativas
obtidas no trabalho de campo – possibilidade recorrente em todos os locais que
afirmaram não preservar fontes – e o recolhimento de fontes por particulares, que
somente poderiam ser conhecidos com maior tempo de estadia nestas cidades.
Do ponto de vista da conservação, foi possível observar casos como os
anteriormente citados em que as fontes se encontram adequadamente acondicionadas,
organizadas e possuem algum instrumento de pesquisa. Ao rol destas fontes poderiam
ser apontados ainda o Museu da Música de Mariana, Museu da Inconfidência de Ouro
Preto, Centro Salesiano de Documentação e Pesquisa de Barbacena, todos em Minas
Gerais; Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, em Goiânia;
Biblioteca de Música Armando Albuquerque, em Porto Alegre; Arquivo do Mosteiro de
São Bento do Rio de Janeiro; Biblioteca do Instituto Ricardo Brennand (acervo
recolhido por Jaime Diniz); Biblioteca do Instituto Teológico Franciscano, em
Petrópolis-RJ; Acervo de partituras da Biblioteca Nacional; acervo musical baiano
preservado pelo padre Jaime Diniz, hoje recolhido à Fundação Gregório de Matos, em
Salvador; e o Arquivo Provincial Franciscano do Recife.19 Ainda em processos de
acondicionamento, organização e/ou digitalização de fontes, mas já com resultados
parciais consistentes, é possível citar os casos da Biblioteca do Instituto Ricardo
Brennand, em Recife, à qual se encontra recolhido o acervo do padre Jaime Diniz, o
Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo (falta neste a organização do acervo
musical do século XX, mas já tem aquele dos séculos XVIII e XIX organizado), Museu
do Convento de Nossa Senhora da Piedade das Irmãs Ursulinas, Corporação Musical 13
de Maio de Corumbá de Goiás, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
do Espírito Santo e Biblioteca Frei Antônio Mersmann, do Instituto de Estudos
Superiores do Maranhão, em São Luís.
18

Há de se observar que nos dois processos ocorre uma migração das informações entre suportes. No
caso da digitalização, entretanto, ocorre maior preservação, já que a fonte é convertida em imagem
digital, ao passo que na digitação – ou edição diplomática –, seu conteúdo é transcrito em um software.
19
Visitado recentemente, após a defesa da tese de doutorado.
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A maior parte das entidades custodiadoras de acervos musicais visitadas
revelam, entretanto, mais desafios do que soluções. A ausência de qualquer especialista
em acervos – arquivista ou bibliotecário com formação específica, musicólogo,
historiador, museólogo ou conservador-restaurador de documentos – também foi
percebida em grande parte das entidades visitadas. Ainda mais evidente é a ausência de
trabalho interdisciplinar. Tais carências se refletem em diversos aspectos: a ausência de
acondicionamento adequado das fontes, de organização desta e de instrumentos de
pesquisa que correspondam às necessidades dos pesquisadores da área de música e dos
próprios músicos. No plano das agremiações musicais – bandas de música e orquestras,
que muitas vezes possuem arquivos de recolhimento intermediário ou corrente com
fontes raríssimas –, sequer existe a quantidade ideal de contratações de professores de
música, quanto mais se dirá de algum especialista para a preservação de suas memórias.
Assim, qualquer estratégia que considere reverter esta situação deve considerar tais
limitações em termos de recursos humanos, o que sugere a possibilidade de capacitação
dos próprios herdeiros desta memória musical a fim de que estes tomem posse
efetivamente desta herança e se permitirem por ela possuir (BOURDIEU, 2001).
Este esboço de diagnóstico não aponta para resultados totalmente pessimistas, ao
contrário: foi surpreendente constatar a quantidade de particulares e entidades que se
propõem

a

salvaguardar memórias

musicais,

seja pelo

reconhecimento

da

potencialidade patrimonial destas, seja por outras razões, tais como memórias afetivas
familiares, preservação da memória institucional, valoração estética acerca das obras
contidas nas fontes, dentre outras. Existe, portanto, um grande campo de estudo e de
trabalho para acadêmicos e profissionais das diversas áreas cujas atividades se
relacionam a acervos musicais. Igualmente positivas se revelam algumas ações
governamentais ou de autarquias no sentido da preservação de acervos. O primeiro
destaque neste sentido é dado à lei estadual n. 734, de 22 de julho de 2009, de Roraima,
que reconhece como patrimônio histórico do Estado de Roraima, dentre outros bens, os
hinos do Estado e da Polícia Militar (composição e arranjo musical) e o acervo musical
da Associação Canarinhos da Amazônia, letras, música e arranjos. Igualmente positivos
se revelam as ações do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais, que tem considerável listagem de acervos musicais protegidos; a sede do Iphan,
que tem se dedicado à preservação de fontes musicais escritas e instrumentos; o Iphan
na Bahia, que procedeu ao tombamento de órgãos tubulares; e a Fundação Gregório de
Matos, órgão de proteção do patrimônio em âmbito municipal na capital baiana, que
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recolhe o acervo produzido pelo padre Jaime Diniz quando atuou no estado. Finalmente,
merece destaque o reconhecimento patrimonial pela Unesco de acervos musicais
brasileiros, dentre os quais, o Museu da Música de Mariana (MG) e os manuscritos de
Ernesto Nazareth, recolhidos à Biblioteca Nacional (RJ). Há de ser citado ainda o samba
de roda do Recôncavo Baiano, reconhecido como patrimônio imaterial. Todas estas
iniciativas servem de estímulo a novos projetos voltados à salvaguarda e ao estudo dos
acervos musicais brasileiros.
Apesar de tal reconhecimento das fontes musicais como depositárias de parte da
memória e da identidade coletivas, ainda faltam pesquisadores da área de música
atuando diretamente em acervos. No âmbito da produção acadêmica da área da música,
merece destaque a Carta de Belo Horizonte: sobre a salvaguarda e acesso aos acervos
musicais históricos brasileiros, aprovada no XXVI Congresso da Associação Nacional
de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, além da realização crescente de congressos na
área de musicologia no Brasil. A formação de musicólogos, contudo, ainda constitui um
desafio, o qual se torna ainda maior quando se pensa no estímulo à pesquisa de fontes
primárias em acervos, ainda pouco estimulada na área. Não se trata, entretanto, de uma
completa ausência de pesquisadores atuantes nesta seara, mas um número muito
limitado. A criação de uma rede de colaboração entre tais pesquisadores de fontes
musicais – sejam eles da área da música ou de outras áreas do conhecimento – constitui
ainda um desafio. Não se trata, a nosso ver, da necessidade de mais uma sociedade ou
associação de pesquisa, mas de uma rede, de fato.
Conforme foi dito anteriormente, dentre as situações de recolhimento de acervos
musicais observadas em pesquisa de campo, se encontram bibliotecas, museus, arquivos
e centros de documentação musical. Tal diversidade sinaliza para a necessidade de um
diálogo mais efetivo entre distintas áreas do conhecimento sem que estas abdiquem de
suas especificidades. Se propostas de diálogos interdisciplinares têm surgido de maneira
intensa entre as áreas da biblioteconomia, arquivologia, museologia e ciência da
informação (ARAÚJO, 2014), bem como de diálogo entre as áreas que lidam
diretamente com conservação e restauração do patrimônio cultural,20 é fato que a
musicologia ainda está longe de uma participação ativa nestes diálogos.
20

É possível a VI Jornada de Conservação e Restauração/IV Semana Carioca de Preservação da qual
participamos em 2016. Neste evento foi possível observar de maneira clara um diálogo interdisciplinar
entre arquitetura, conservação-restauração, arquivologia, biblioteconomia e artes visuais, sem ter havido,
contudo, qualquer participação efetiva de acadêmicos da área da música ou, mais especificamente, da
musicologia.
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Nos arquivos musicais de fase corrente o profissional mais atuante é, sem
dúvida, o músico ou o musicólogo, uma vez que o trabalho de edição de fontes musicais
para a execução é a principal necessidade prática. Contudo, uma abordagem
interdisciplinar é necessária mesmo neste caso, uma vez que existem diversas
agremiações musicais que possuem em seus arquivos de fase corrente – em situação de
recolhimento corrente ou mesmo permanente – fontes consideravelmente antigas que
carecem de condições adequadas de conservação.
O trabalho interdisciplinar se revela necessário em diversas fases do processo de
salvaguarda das memórias musicais. Na fase de localização e recolhimento de fontes
musicais, não é raro que pesquisadores das diversas áreas tenham acesso a fontes
musicais sem, contudo, compreender seu conteúdo, no tocante às informações
estritamente musicais nelas contidas, demandando um diálogo com a área de
musicologia. Num segundo momento, quando da conservação-restauração de
documentos, é fundamental a presença de especialistas desta área, uma vez que estes
possuem o domínio das técnicas e métodos necessários. Para o acondicionamento e
organização de fontes, a atuação do musicólogo e do cientista da informação junto ao
arquivista ou ao bibliotecário permite a elaboração de planos de classificação mais
eficientes. O mesmo pode ser dito em relação à produção de instrumentos de pesquisa –
inventários, bases de dados e catálogos – que levem em consideração as necessidades
dos futuros consulentes. Sobre a mediação e difusão do patrimônio arquivísticomusical, o diálogo com profissionais da museologia e história é fundamental para que
problematizações formuladas em torno das fontes tornem seu conteúdo interessante para
o público. Tal diálogo deveria ser levado em consideração inclusive pelos intérpretes ao
formularem seus programas de concerto. Finalmente, o desenvolvimento de um mapa
atualizado de acervos musicais brasileiros e a integração entre os acervos musicais em
âmbito nacional somente parece viável por meio de uma abordagem interdisciplinar. Tal
integração seria consideravelmente facilitada pela existência de um inventário único,
aberto a contribuições e de acesso gratuito em âmbito nacional que preservasse os
sistemas locais de organização e catalogação das fontes, mas que unificasse as
categorias de classificação e a base de dados.
A primeira oposição que poderia ser apresentada em relação a tal proposta é o
fato de já existir um inventário em âmbito internacional, o Répertoire International des
Sources Musicales (RISM, 1996). Há de se observar, entretanto, que o RISM
incompatibiliza em muitos aspectos com nossa proposta e com a realidade dos acervos
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musicais brasileiros, seja por enfatizar o interesse em fontes manuscritas e impressas
produzidas entre os séculos XVI e XVIII, seja pela dificuldade de acesso em razão do
idioma do site (inglês e alemão), seja ainda por limitações em termos de informações
consideradas relevantes, que se refletem nos campos do formulário de consulta. Um
destes campos opera com informações estritamente musicais, ou seja, permite que sejam
inseridos dados do incipit musical por meio de partituras. O incipit (compassos iniciais)
se refere, entretanto, sempre às vozes ou instrumentos mais agudos, o que gera
dificuldades práticas: em arranjos musicais para bandas, por exemplo, esta parte
corresponderia ao flautim, que nem sempre tem partes musicais estruturais na peça
musical. Parece ideal a possibilidade de se inserir o incipit musical de todas as partes
vocais ou instrumentais, como ocorre no mecanismo de busca disponível no site do
Museu da Música de Mariana ([20--]).
Um inventário nacional de fontes musicais deveria considerar ainda a existência
de um campo para a inserção dos temas musicais21 das obras contidas nas fontes,22 o que
inexiste na base de dados do RISM. Tal campo serviria como descritor específico de
obras musicais. Se o incipit pode muito facilmente variar entre as fontes – pois não raro
coincide com introduções instrumentais –, a identificação dos temas musicais permite
que a consulta retorne resultados mais completos das obras contidas nas fontes. Poderse-ia questionar então se o enfoque de tal inventário seria a fonte ou a obra nela contida,
ou mesmo quais seriam as vantagens de se inserir nele informações relativas aos temas
musicais. Há de se observar que existe grande recorrência de títulos idênticos de obras
musicais, sobretudo na música religiosa, à qual se soma a ausência de identificação de
autoria em grande parte das fontes recolhidas aos acervos brasileiros. Esta combinação
dá a dimensão da dificuldade em se consultar as fontes e obras nelas contidas somente a
partir de informações textuais. Assim, os temas musicais possibilitariam o aumento da
especificidade da busca ao inserir descritores específicos comparáveis até mesmo às

21

No âmbito deste inventário, a noção de tema musical seria a mais ampla possível e se basearia tão
somente em alturas, e não em ritmos, como já ocorre em relação ao incipit musical na base de dados do
Repertório Internacional de Fontes Musicais (RISM, 1996). Para além da noção de uma ou mais melodias
principais, este campo deveria incluir toda sorte de ideias musicais que dão origem às composições ou
que permitam seu reconhecimento: motivos musicais, refrões de canções, temas gregorianos, séries de 12
sons utilizadas como motivo gerador em técnicas composicionais do século XX, dentre outras. Este
campo teria, portanto, relativa flexibilidade, pois dependeria essencialmente das escolhas de quem
preenchesse os dados relativos à fonte musical.
22
Parece fundamental que tanto o incipit quanto os temas musicais sejam tratados a partir de relações
matemáticas que descrevam os intervalos musicais. Assim, uma determinada sequência de notas musicais
apresentada em tons diferentes – seja por tonalidades diversas em cada uma das fontes, seja pelo uso de
instrumentos musicais transpositores – não seria limitada à literalidade das notas musicais empregadas.
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palavras-chave dos documentos textuais. Os temas musicais corresponderiam ainda ao
interesse de parte considerável dos consulentes da área da música, que se interessam
pelo conteúdo informacional musical das fontes (affordance da obra musical) do que
pela fonte em si. Finalmente, tal descritor específico seria eficiente para estudo dos
processos de transmissão e recepção do repertório musical.
O último desafio apresentado neste artigo, que também requer soluções
interdisciplinares, diz respeito à parte do repertório musical produzido no século XX.
Técnicas composicionais baseadas em notação não-tradicional e até mesmo com objetos
tridimensionais23 representam um desafio em termos de preservação. Além disto, há de
se considerar a preservação de obras musicais nas quais o processo criativo é mais
importante do que o material sonoro. Existe uma necessidade de arquivamento de todo
o processo criativo e não somente o registro do produto que resultou dele. Este tipo de
criação é relativamente comum nas artes visuais e demandaria um diálogo com esta área
em parceria com a arquivologia e museologia a fim de pensarmos estratégias eficientes
de preservação e acesso a tais fontes e obras.
Ao fim deste trabalho, é possível afirmar que, se por um lado, a constituição de
equipes de trabalho interdisciplinares para atuação regular em entidades custodiadoras
ainda se revela distante da realidade brasileira, por outro, não parece inviável pensar a
constituição de grupos de estudo e pesquisa, ou mesmo equipes interdisciplinares de
trabalho que atuem sob demanda em tais instituições, e até mesmo capacitando agentes
locais que já atuam diretamente nos acervos, sem quaisquer conhecimentos técnicos.
Considerações finais

Em uma amostragem de pesquisa efetiva de algum tipo de fonte musical –
principalmente, partituras de música religiosa de uso ritual no catolicismo romano – em
pouco mais de 150 instituições, num universo de mais de quinhentas instituições
visitadas em pesquisa de campo, a primeira constatação, ao fim desta pesquisa – que se
amplia, atualmente, em estágio pós-doutoral – é a da existência de considerável
diversidade de tipos de entidades custodiadoras das fontes musicais: para além das
igrejas, teatros, centros de documentação musical, orquestras e bandas de música,
23

Podem ser citados, neste sentido, os sistemas alternativos de notação dos compositores de música
concreta e eletrônica, as audiopartituras, bem como a notação planimétrica da obra experimental Wu-li, de
Hans-Joachim Koellreutter. Já em Ácronon, deste mesmo compositor, o pianista solista improvisa junto à
orquestra a partir de uma esfera de acrílico transparente com notação musical que lhe serve de “partitura”.
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também recolhem tais fontes arquivos públicos e privados, bibliotecas, fundos pessoais
ou familiares e museus ou memoriais. Tal diversidade de situações de recolhimento e
uso das fontes musicais de tradição escrita já sugere, por si só, a necessidade de um
trabalho interdisciplinar para tornar os processos de salvaguarda e difusão do
patrimônio arquivístico-musical mais eficiente. É inegável que a realidade que hoje se
apresenta se deve aos não poucos esforços de recolhimento e preservação empreendidos
por diversos musicólogos – muitos deles, clérigos – no passado, bem como por
arquivistas, bibliotecários, historiadores e museólogos que se empenharam na
salvaguarda deste patrimônio cultural material. A pesquisa das fontes revela, no entanto,
que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, seja em relação à quantidade de
acervos ainda desconhecidos, seja em relação à preservação daqueles que já se conhece.
Para além da preservação, acondicionamento e organização, faltam ainda processos que
possibilitem o acesso às fontes, tais como o mapeamento efetivo dos acervos musicais
existentes no Brasil, a elaboração de instrumentos de pesquisa que correspondam às
necessidades dos pesquisadores e o desenvolvimento de uma base de dados integrada,
de preferência, nacional, antes de incluir os acervos brasileiros em sistemas
internacionais. Neste quadro, o saber-fazer musicológico se revela na capacidade de
reconhecer a potencialidade patrimonial das fontes musicais escritas, bem como as
informações musicais e extramusicais nelas contidas, adequando-as às necessidades dos
músicos no presente – por meio da edição musical – produzindo narratividades a partir
de tais informações.
A salvaguarda e difusão do rico patrimônio arquivístico-musical brasileiro não
depende, entretanto, somente da atuação dos musicólogos, mas de um trabalho conjunto
– acompanhado de troca de conhecimentos – destes com outros profissionais, dentre os
quais, arquivistas, bibliotecários, historiadores, museólogos, cientistas da informação,
conservadores-restauradores de documentos e demais envolvidos nos processos de
salvaguarda do patrimônio cultural.
O maior desafio é hoje, sem dúvida, propor tais soluções conjuntas que se
revelem possíveis dentro da realidade brasileira, com todas as limitações financeiras e
de recursos humanos que dispensam apresentação. Lutar para mudar esta realidade é
fundamental, mas até que este quadro se modifique, a realização de ações concretas para
evitar que as práticas musicais do passado – parte indissolúvel da memória coletiva –
sejam condenadas ao esquecimento se revela uma urgência.
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Resumo: O presente artigo, escrito a partir de pesquisa de doutorado em Memória

Social, tem como objetivo apresentar algumas questões referentes ao patrimônio
cinematográfico. A partir de entrevistas abertas realizadas com pesquisadores,
professores e especialistas que atuam em diferentes áreas no campo do cinema, busca-se
entender, por meio de uma abordagem dialógica, quando e por que caminhos o cinema
passou a pertencer ao rol de atividades de patrimônio e em que medida o discurso de
preservação dos bens cinematográficos tem se mesclado e, consequentemente, se
confundido com o discurso de patrimônio cinematográfico.
Palavras-chave: Preservação; patrimônio cinematográfico; cinema.

Some considerations about film heritage
Abstract: This article, written based on doctoral research in Social Memory, aims at

presenting some issues referring to cinema heritage. Taking into consideration open
interviews conducted with researchers, professors and specialists in different areas of
the cinema field, it searches to understand, by means of a dialogical approach, when and
how cinema has passed to belong to heritage activities and to what extent the discourse
of preservation of cinema artifacts has been mixed with the discourse of cinema
heritage.
Keywords: Preservation; cinema heritage; cinema.
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M

onumentos, prédios de valor arquitetônico, objetos de diferentes etnias,
línguas faladas por um povo, festas, rituais, modos de fazer, obras de arte,
paisagens, documentos, recursos genéticos, fotografias, imagens em

movimento... Parece não haver limite para a lista do que pode ser tombado ou registrado
e compor o patrimônio de um povo, de uma nação, do mundo. Essa pluralidade de
componentes vai se agrupar sob múltiplas denominações: patrimônio material,
imaterial, tangível, intangível, artístico, oral, histórico, cultural, etnográfico,
cinematográfico, audiovisual, natural, genético, mundial, digital etc. É nesse contexto
que José Reginaldo Gonçalves afirma que a palavra “patrimônio” está entre as mais
usadas no nosso cotidiano. Para ele, “parece não haver limite para o processo de
qualificação dessa palavra” (GONÇALVES, 2009, p. 25).
A ideia de que um determinado objeto, modo de fazer ou qualquer tipo de
manifestação cultural deve ser patrimonializado não se dá repentinamente. Na verdade,
a patrimonialização é o ápice de todo um processo que tem início, em muitos casos,
com o colecionamento, em virtude da identificação, e o posterior reconhecimento de um
valor pertencente àquilo que deverá ser tomado como um bem a ser preservado para
gerações futuras. Esse processo é demorado e precisa, ao longo de sua evolução, contar
com o envolvimento de diferentes segmentos da sociedade para que se desenrole de
forma bem sucedida.
Os processos de patrimonialização são muitos e variados em todas as
sociedades. No Brasil, embora a ideia de patrimônio já existisse no século XIX,
somente em meados da década de 1920 é que começa, efetivamente, a haver uma
preocupação em se preservar o passado. E essa preocupação é expressa por um discurso
que aponta a necessidade de se salvarem os tesouros da arte colonial, de conscientizar
os brasileiros sobre o valor do passado e de se empenhar na construção da identidade da
nação brasileira. Desse modo, uma relação muito particular entre os processos de
construção dos Estados-Nações e os processos de patrimonialização pode ser observada,
na sociedade ocidental moderna, de uma maneira geral. Prédios, monumentos, lugares e
mais recentemente ritos, festas, saberes passam a representar a nação. Para isso, era
preciso definir políticas de patrimônio e se criar órgãos que cuidassem desse
patrimônio.
Conforme atesta Oliveira (2008, p. 115), as primeiras iniciativas ligadas à
questão, em meados da década de 1920, no Brasil, fazem referência ao patrimônio
arquitetônico e, em particular, aos monumentos históricos em Minas Gerais, na Bahia e
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em Pernambuco. A partir da década seguinte, é que se começa a falar em bens imóveis
e, em 1937, o decreto-lei nº 25 organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional cujo anteprojeto, elaborado por Mário de Andrade no ano anterior, já trazia a
proposta, que não foi contemplada, de incluir no patrimônio brasileiro o folclore, a
culinária, a medicina, cantos, tudo o que viria a ser abrigado, posteriormente, sob a
categoria de patrimônio imaterial. Na Constituição Federal de 1988, a denominação
“Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, existente desde 1937, foi substituída por
“Patrimônio Cultural Brasileiro”, no Artigo 216.1 A nova denominação, de caráter mais
abrangente, ampliou o conceito de patrimônio e possibilitou a inclusão de modos de
expressão da cultura popular e dos “Bens Culturais de Natureza Imaterial” cujo direito
de registro foi instituído com o decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000. A Constituição
brasileira também assegura, no artigo 225, do capítulo VI, a preservação da diversidade
e a integridade do patrimônio genético do país e determina como patrimônio nacional a
Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal MatoGrossense e a Zona Costeira.2
Em âmbito internacional, o programa Memória do Mundo, lançado pela Unesco
em 1992, indicou e reforçou a necessidade de se trabalhar para aumentar a
responsabilidade quanto ao patrimônio documental, “alertar governos, público em geral,
setores industriais e comerciais da necessidade de preservação e de arrecadar recursos”
(EDMONDSON, 2002, p. 5). Desse modo, dois objetivos principais foram estabelecidos
neste programa: 1) promover a preservação adequada e 2) facilitar o acesso universal a
esse patrimônio.
Considerando-se o contexto atual, portanto, pode ser observada uma urgência
cada vez maior de recuperar, registrar, conservar, resguardar, salvaguardar, o que
Panofsky denomina o “cosmo da cultura”. O autor assegura que o ser humano é o único
animal que deixa registros ao longo de sua existência, pois é o único “cujos produtos
‘chamam à mente’ uma ideia que se distingue da existência material destes”
(PANOFSKY, 2009, p. 23). Esses registros humanos, transformados em fontes de estudo
e identificados em relação ao tempo e ao espaço em que foram produzidos, compõem e

1

Ver http://www.fundabrinq.org.br/_Abrinq/documents/publicacoes/Con1988br.pdf.
A antropóloga Regina Abreu traz mais informações sobre o assunto em seu texto “A emergência do
patrimônio genético e a nova configuração do campo do patrimônio”. In: ABREU, Regina; CHAGAS,
Mário (orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.
2
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permitem (re)construir modos de viver, agir e comportar-se das sociedades a que
pertencem.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o conceito de patrimônio tem se ampliado e
flexibilizado, adquirido muitas faces, tornando-se mais complexo e merecendo
constantes revisões. Assim, seu estudo pode estar ligado a questões pertinentes a áreas
distintas, tais como: memória social, antropologia, arte, história, sociologia, museologia
e arquivologia, por exemplo.
Este artigo, produto de pesquisa realizada durante o curso de pós-graduação em
Memória Social e inserido na linha de pesquisa “Memória e patrimônio”, aborda
questões referentes ao patrimônio cinematográfico.
Considerado um dos mais frágeis e vulneráveis à ação do tempo, a parte mais
significativa do acervo cinematográfico – os filmes – está sob a guarda, principalmente,
das cinematecas. No Brasil, existem duas grandes cinematecas responsáveis pela maior
parte desse acervo: a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, e a Cinemateca do MAM,
no Rio de Janeiro. Algumas cinematecas menores – e nem por isso menos importantes –
além de outras instituições tradicionais na área de preservação, como o Arquivo
Nacional, completam o cenário dos espaços reconhecidos oficialmente onde estão
depositados de filmes de ficção e documentário aos mais diferentes registros de imagens
em movimento, cartazes, documentos, livros, teses, roteiros etc.
Mas quando, por que meios e com quais atores surgiu a ideia de que os filmes
são artefatos que guardam valores de caráter artístico, histórico e documental e, por isso,
compõem um tipo de patrimônio que deve ser preservado para as gerações futuras? Em
que momento da história passou-se a se fazer referência ao cinema como patrimônio? É
possível preservar uma obra cinematográfica sem que esta sofra alterações? É possível
que uma obra cinematográfica seja patrimonializada, do mesmo modo que se faz com
um monumento ou uma escultura, por exemplo? Quais são e de que forma os órgãos
públicos têm atuado e contribuído, no sentido de garantir a preservação da produção
cinematográfica nacional?
Estas e outras questões ecoam, finalmente, no cenário acadêmico – que começa
a se interessar, se informar e se conscientizar de maneira mais sistemática sobre a real
situação da preservação da produção cinematográfica ao longo de mais de um século de
atividades – e têm resultado em trabalhos que trazem contribuições para questões que
vão, desde os procedimentos técnicos de preservação das películas a outras de cunho
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histórico, ético e artístico. Nesse sentido, já são encontradas dissertações e teses
abordando o assunto sob diversas perspectivas e épocas.
É nesse contexto que este artigo se insere e visa a contribuir. Ele inclui
entrevistas realizadas com professores e pesquisadores da área de cinema. Os trechos
das entrevistas aqui transcritas me foram concedidas por: Aristides Arthur Soffiati,
professor e pesquisador da UFF e crítico de cinema; Carlos Augusto Calil, professor e
pesquisador da Escola de Comunicação e Artes da USP, ex-diretor da Cinemateca
Brasileira; Hernani Heffner, conservador-chefe da Cinemateca do MAM (RJ), com
vários artigos publicados sobre diversas questões referentes ao cinema e à preservação
audiovisual; Raphael de Luna Freire, professor e pesquisador da UFF e autor do blog
Preservação Audiovisual; Ray Edmondson, pesquisador australiano com intensa atuação
junto a variadas instituições internacionais de preservação do patrimônio audiovisual e
junto à Unesco.
O discurso que diz sim à preservação e não à patrimonialização dos bens
cinematográficos

Preservar e patrimonializar são duas ações distintas que estão diretamente
relacionadas à maneira como lidamos com bens de qualquer natureza. No caso do
cinema, a criação das primeiras cinematecas e arquivos de filmes está diretamente
relacionada à atitude de cinéfilos que, preocupados com o destino dos filmes – que
começaram a ser descartados ou destruídos por diversas razões3 –, passaram a
colecioná-los e guardá-los como obras de arte, principalmente. Quando se começou a
perceber que os suportes fílmicos precisavam de cuidados especiais, foi-se enfatizando a
necessidade de se preservarem estas obras. Nesse sentido, o discurso do qual sempre se
cercaram as instituições que guardam bens cinematográficos foi o de preservação desses
bens e não o de patrimonialização, no sentido de selecionar alguns bens que pudessem
ser tombados como patrimônio da nação. E é sempre importante lembrar que o
tombamento não garante a preservação do bem. Hernani Heffner esclarece a diferença
básica entre as duas ações: “Preservar significa manter a integridade do objeto. Não é

3

À impiedosa deterioração natural do tempo sobre as películas, juntam-se a combustão espontânea da
película de nitrato, a síndrome do vinagre da película de acetato, além da proliferação de fungos e
bactérias e infestação de formigas. Atualmente, novos desafios são impostos à atividade de preservação
de filmes, em virtude da frenética evolução dos suportes digitais e da multiplicação de máquinas capazes
de ler os filmes.
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manter o objeto no seu nicho original, que seria a ideia de patrimônio. A palavra
patrimônio tem a ver com propriedade, a palavra preservação tem a ver com
integridade. São conceitos diferentes”.4
E uma consideração é certa: as cinematecas e arquivos de filmes não têm direito
de propriedade sobre os bens cinematográficos que são por elas guardados, conservados
e preservados, uma vez que estas obras são protegidas pela lei do direito autoral. Por
que e quando, então, se passou a fazer uso da expressão patrimônio cinematográfico?
Em que sentido a palavra patrimônio é empregada pelos arquivos e cinematecas? O uso
da expressão “patrimônio cinematográfico” está relacionado ao tombamento de algumas
obras do cinema?
A prática de preservação de filmes é, antes de tudo, muito cara. Se o cinema é
uma indústria e os filmes são feitos para gerar lucros, como justificar gastos altíssimos
para preservar obras que já não rendem mais lucro? Que transformação seria necessária
para que o Estado e a sociedade reavaliassem a importância do trabalho e do empenho
das cinematecas e arquivos de filmes na preservação de produtos cinematográficos?
Como fazer com que as obras cinematográficas fossem reconhecidas como artefatos que
guardam muito mais que um valor de mercadoria?
Ray Edmondson, ao avaliar a importância do patrimônio cinematográfico em um
contexto global, comparando-o a outros tipos de patrimônio já tradicionais, entende que
a valorização das obras cinematográficas ainda é um processo em desenvolvimento. E
afirma:
I think it [the global importance of the cinema heritage] is still largely
taken for granted, perhaps still too much thought of in terms of
entertainment and commercial industry rather than heritage. Archives
are still generally poorly funded by governments, relative to other
kinds of heritage institutions, and I do not think the cinema heritage
has yet attracted the cultural prestige and gravitas of older forms of
communication (the written word, and older art forms). This remains a
work in progress that will have to be driven by the professional
associations, the archives themselves and bodies like Unesco. We
have a long way to go.5
4

Hernani Heffner, em entrevista concedida à autora deste artigo.
Ray Edmondson, em entrevista concedida à autora deste artigo.
“Eu acho que ela [a importância global do patrimônio cinematográfico] ainda é muito pouco avaliada,
talvez considerada, principalmente, em termos de entretenimento e indústria, mais do que patrimônio. Os
arquivos [de filmes] ainda recebem menos recursos financeiros dos governos do que outros tipos de
5
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Uma das dificuldades deste reconhecimento apontadas nas entrevistas parece vir
do fato de que o filme nunca foi um objeto único e aurático como uma pintura, um
original de uma obra literária ou de uma partitura de Beethoven, que são exemplos de
patrimônios típicos do século XIX. Conforme explica Heffner,
O cinema nunca teve um [material]. O um dele não serve pra nada,
que é o negativo, que você não projeta, você não vê. O que você vê é
um múltiplo monumental, são milhares, milhares e milhares [de
cópias], para certos filmes. Esse aspecto quebrou toda a teoria
arquivística, museológica etc. anterior. Porque ela era toda voltada
para a ideia do único, ou seja, o fundo arquivístico, o objeto
museológico, o sítio arqueológico, era tudo um. No cinema, como é
que você se cerca desse objeto que teria mais valor? E, outra coisa, no
cinema você duplica, reproduz. Então, o que tem mais valor? O
original ou a cópia? A cópia de 1ª geração, 5ª geração, 7ª geração? As
pessoas nem entendem isso. Pra elas Cidadão Kane é Cidadão Kane.6

O fato de ter quebrado, conceitualmente, todas as premissas que embasavam as
áreas tradicionalmente voltadas para o arquivo e preservação documental fez com que
essas novas instituições não se encaixassem nas categorias de arquivos já existentes e
demandou a criação de um espaço próprio para elas que, mesmo instalado em uma área
museológica, desenvolveu-se com regras e conceitos próprios e uma prática muito
particular. Esse conjunto de características diferenciadas fez com que, num primeiro
momento, as cinematecas e arquivos de filmes causassem certo estranhamento e fossem
relegadas a um segundo plano. Conforme explica Raymond Borde,

Las galerias de cuadros e las bibliotecas se abrieron al público a
finales del siglo XVIII. Los archivos del film llegan ciento cincuenta
años más tarde, sin teoría, sin experiencia y se dedican a un arte que
todavía es considerado menor y al que el buen gusto ha marginado.
instituições do patrimônio, e eu não acho que o patrimônio cinematográfico já atraiu o prestígio cultural e
a seriedade de outras formas de comunicação (a palavra escrita e outras formas de arte). Isto permanece
um processo em andamento que terá que ser conduzido por associações profissionais, os próprios
arquivos e organizações como a Unesco. Nós temos um longo caminho a percorrer.” (Livre tradução da
autora).
6
Hernani Heffner, em entrevista concedida à autora deste artigo.
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Todo ello explica el papel que desempeñaron el fator psicológico, los
vínculos de fidelidad y la subjetividad en un medio hostil o indiferente
(BORDE, 1991, p. 100).

Essa situação perdurou por décadas e, somente nos anos 1980, começou a ser
amenizada para muitas instituições. É nesta época que pode ser observada uma mudança
discursiva, em âmbito internacional, que se efetivou com o apoio de diversos arquivos e
foi capitaneada pela Federação Internacional de Arquivos de Filmes, em um trabalho
junto à Unesco.
Ao analisar criticamente o papel da International Federation of Film Archives
(FIAF) no processo de valorização dos arquivos de filmes e dos artefatos que por eles
são preservados, Edmondson destaca que:

Initially FIAF was the only international professional association
devoted to film preservation and access, and from its establishment in
1938 up to around the 1980s it had a crusading role, encouraging the
establishment of autonomous film archive institutions, professional
standards and a professional ethos. It was, in effect, defining a new
profession. It pioneered professional training: its first summer school
was held in 1973 in East Berlin (as it happens, I was a participant and
it profoundly affected my future) and its activism led to the first
crucial

international

statement

by

Unesco

in

1980:

the

“Recommendation for the safeguarding and preservation of moving
images”. It had strict membership qualifications – only archives which
met its standards could be members – and was therefore seen by some
as elitist. Its internal politics were complex, partly because of national
rivalries and partly because some archives were led by strong
personalities who did not always see eye to eye.7

7

Ray Edmondson, em entrevista concedida à autora deste artigo.
“Inicialmente a FIAF era a única associação internacional profissional devotada à preservação e acesso
aos filmes e, a partir de seu estabelecimento em 1938 até por volta da década de 1980, ela teve um papel
de militante, encorajando o estabelecimento de arquivos de filmes como instituições autônomas, com
padrões profissionais e um ethos profissional. Ela estava, efetivamente, definindo uma nova profissão. A
FIAF foi pioneira no treinamento profissional: seu primeiro curso de verão ocorreu em 1973, em Berlin
Oriental (na época, eu fui um dos participantes e este curso afetou profundamente meu futuro), e seu
ativismo levou ao primeiro documento internacional crucial proposto pela Unesco em 1980: a
‘Recomendação para a Salvaguarda e Preservação das Imagens em Movimento’. A FIAF fazia exigências
de qualificação a seus membros – somente arquivos que atingissem os padrões por ela impostos poderiam
se filiar – e, por isso, era visto por alguns como elitista. Suas políticas internas eram complexas por um
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Neste contexto internacional de transformação, que foi pouco a pouco se
estabelecendo, com a participação da FIAF e da Unesco, Hernani Heffner pondera:

Quando

as

cinematecas

começaram

a

crescer

de

fato,

desmesuradamente, sobretudo ali nos anos 60, e elas perceberam que
não eram organismos públicos ou se eram organismos públicos não
tinham, digamos assim, um peso mais significativo dentro da estrutura
do Estado, porque esse peso era dado à Biblioteca Nacional do país,
ao Museu Nacional do país, aos órgãos de patrimônio, digamos assim,
mais tradicionais, mais assentados, enfim mais definidos, eles
perceberam que eles tinham muito pouco tempo de existência, 30-40
anos, se tanto, que eles não tinham um discurso próprio ou, por outro
lado tinham um discurso próprio, mas que não se encaixava em lugar
nenhum e que o discurso deles não tinha ressonância junto às
instâncias de poder, às instâncias de decisão. Começaram a tentar
perceber onde é que estava o problema e um dos problemas que se
percebeu era justamente esse: quem detém o poder não fala em
acervo, não fala em preservação, fala em patrimônio. E aí,
pragmaticamente, um certo número de pessoas, Paolo Cherchi Usai à
frente: vamos começar a falar em patrimônio, senão a gente não ganha
o dinheiro. E aí eles fizeram uma coisa muito simples. Eles chegaram
na Unesco, que é quem chega nos governos nacionais via ONU, e
esses governos entendem a palavra patrimônio. Então, quando a
Unesco faz a salvaguarda do patrimônio cinematográfico, audiovisual,
chegou-se à famosa Resolução da Unesco de salvaguarda das imagens
em movimento. Neste texto você encontra a palavra patrimônio.
Explicitamente, tudo é patrimônio ali. É nesse momento que o cinema
vira patrimônio. Mas vira, pragmaticamente. Nenhuma cinemateca e
nenhum texto que você possa encontrar vindo de uma cinemateca dos
finais anos 70 ou ao longo dos anos 80 vai usar a palavra patrimônio.
A palavra patrimônio serviu para você chegar ao Estado.8

lado, por causa das rivalidades nacionais e, por outro, porque alguns arquivos eram conduzidos por
personalidades fortes que nem sempre olhavam olho no olho.” (Livre tradução da autora).
8
Hernani Heffner, em entrevista concedida à autora deste artigo.
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A afirmativa feita anteriormente encontra ressonância no trecho escrito por
Caroline Frick, para quem “the heritage rationale proved an excellent justification to
bolster and sustain the work of the film archivist throughout the latter half of the
twentieth century” (FRICK, 2011, p. 13).
Em âmbito internacional, ao analisar a evolução e mudança no discurso que
passou a ser proferido no campo do cinema, Frick observa que, nos fins da década de
1950, as sementes de um novo discurso começavam a ser semeadas e, em sua opinião, a
origem dessa mudança está relacionada a ações da Unesco e à necessidade de
valorização da cultura dos novos Estados-Nações que, alcançando sua independência,
despontavam na África e na Ásia e demandavam inclusão.

At this time [from the late 1950s through the early 1980s],
international organizations such as the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (Unesco) struggled with how to
incorporate the differing needs and viewpoints of the growing number
of new nation-states emerging from former African and Asian
colonies. The organization’s mission and moral imperative to include
this larger array of cultures encouraged an important institutional
discursive shift. From advocating for the exchanging of information
relating to Western notions of culture, art and science, Unesco moved
to development agendas celebrating global heritage (FRICK, 2011, p.
13).

Ao trabalhar de maneira muito próxima à Unesco, a FIAF acabou seguindo uma
trajetória semelhante, espelhada nesta nova tendência, que estabelecia uma agenda cada
vez mais voltada para a ideia de patrimônio e da preservação deste patrimônio cultural
global.

During the postwar period in which newly created nations assumed a
central role in a proliferating number of international organizations,
FIAF members worked closely with Unesco, and representatives of
the UN’s cultural agency regularly attended FIAF congress.
Moreover, influential FIAF members, such as the BFI/NFTVA’s
staff,9 worked directly with Unesco projects. It was unsurprising then,
9

BFI (British Film Institute)/NFTVA (National Film and Television Archive – UK).
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that the International Federation of Film Archive discourse would
mirror, if not directly refer to, Unesco as a working model with which
to approach its own programs and ideals (FRICK, 2011, p. 109).

Esta alteração no discurso foi referendada com a elaboração de um documento
que representou um marco na história da preservação: a “Recomendação para a
salvaguarda e preservação das imagens em movimento”.10
Mesmo sendo apenas uma recomendação, não há dúvida da importância que este
documento teve, e a forma como ele reverberou no meio cinematográfico,
especialmente entre os profissionais dos arquivos de filmes, demonstra isso. A
Recomendação de 1980 trouxe o reconhecimento, por meio de um instrumento proposto
por uma organização de alcance internacional, de que a produção cinematográfica e
todo tipo de imagem em movimento devem ser tratados como patrimônio e, desse
modo, respaldou as cinematecas e arquivos de filmes na defesa do valor de patrimônio
que seus acervos possuíam e ajudou a justificar a necessidade de investimento de
recursos financeiros, técnicos e de pessoal para preservar este patrimônio. Contudo, ela
não propôs ou objetivou o desencadeamento de um processo de patrimonialização, em
seu sentido original, ou seja, um processo que incentivasse o tombamento de alguns
filmes, por meio de uma seleção de obras que fossem consideradas superiores a outras.
Na opinião de Rafael de Luna, para a área do cinema,
patrimonializar um objeto não faz sentido porque, nesse sentido de
patrimonialização, vamos deixá-lo intocável, não mexer nele mais,
tombá-lo. Nesse sentido, é complicado porque o filme é um objeto
físico que não tem nenhum valor como objeto físico, a não ser que ele
seja projetado, visto etc. e o próprio cinema não é igual a uma obra de
arte tradicional, como uma escultura, que o valor está no objeto em
si.11

O fato de o filme ter uma dupla dimensão, isto é, ser este artefato que está preso
a um tipo de suporte, mas só existir efetivamente quando projetado, suscita a seguinte
questão, levantada por Soffiati, caso o processo de patrimonialização dos filmes se
desse por meio do tombamento: “Mas o que se tomba em um caso como esse? Tomba10

Texto
disponível
em
inglês
em:
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Acesso em: 26 out. 2016.
11
Rafael de Luna, em entrevista concedida à autora deste artigo.
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se a película ou tomba-se o filme, não importa em que suporte ele esteja?”12 Hernani
Heffner exemplifica esta questão citando Cidadão Kane, um clássico da história do
cinema, realizado por Orson Welles, em 1941.

Mesmo se você for rigorosa e disser, tem que ser em película 35mm,
preto e branco. Se eu te disser que os negativos originais de Cidadão
Kane já não existem há muito tempo, queimaram há quase 50 anos.
Que o que você conhece hoje de Cidadão Kane vem de uma
restauração americana, considerada ruim e de uma restauração inglesa
considerada boa, você vai me perguntar: cadê o Cidadão Kane
original? Cadê o artefato que eu deveria estar patrimonializando,
preservando. Você vai ter uma enorme dificuldade de definir se é esse
ou esse outro. Por que esse seria melhor, se não existe mais o original,
se não tem como comparar?13

As duas dimensões do filme e a existência de toda uma documentação correlata
a ele são também objeto de reflexão para Rafael de Luna.

Tradicionalmente, não tem um objeto só. Uma obra de cinema é
dispersa em diversos materiais. Então, eu costumo falar nessa ideia de
obra material e obra entidade abstrata. O material são os vários
elementos físicos que acompanham essa obra: negativos, cópias,
contratipos, documentação correlata. Então, o universo de materiais
físicos que se multiplicam e são feitos novos, vão fazer parte dessa
obra. Tem quem fale em artefato conceitual e artefato material para
diferenciar essas duas dimensões. Inclusive o artefato material seria o
objeto físico e o artefato conceitual é impalpável porque são as luzes e
sombras projetadas na tela, que é aquilo que você vê. Isso aproxima o
cinema de uma arte performativa que não tem existência no tempo e
na história. Algo que acontece e acaba que é a projeção, que vai se
realizar novamente. Então, é complicado você pensar nisso porque
você vê o cinema apenas com uma dimensão, aquele objeto físico,

12
13

Aristides Arthur Soffiati Neto, em entrevista concedida à autora deste artigo.
Hernani Heffner, em entrevista concedida à autora deste artigo.
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quando tem essa outra dimensão de você recriar, reexperenciar o
cinema, reviver.14

Portanto, quando as cinematecas e arquivos de filmes fazem uso das expressões
“patrimônio cinematográfico” e “patrimônio audiovisual” para se referir aos acervos
que guardam e preservam, é preciso levar em consideração a distinção entre patrimônio
e bem tombado. Todo o seu acervo é considerado patrimônio, conforme esclarece Calil:

Ninguém ainda, até hoje, graças a Deus, brandiu a palavra patrimônio
[cinematográfico] como uma seleção, como uma seleção feita com
qualquer critério. Não vou nem discutir critério agora, pois não cabe.
Mas quando a gente fala é o conjunto e o conjunto é problemático. O
conjunto é grande demais, o conjunto é composto de materiais muito
díspares, de difícil abordagem. Portanto, é um conjunto muito
complexo.15

Nesse sentido, interessa preservar e não tombar bens cinematográficos sob sua
guarda. Nenhuma obra cinematográfica foi tombada até hoje. O que existe são registros
de obras audiovisuais no programa Memória do Mundo.

Eles [os arquivos de filmes e cinematecas] estão lidando com
patrimônio, considerando tudo que é imagem em movimento como
patrimônio. (...) Eu acho que é mais importante proteger, preservar do
que fazer o tombamento de alguma coisa. É difícil a gente fazer
seleção, porque na hora do descarte de documentos escritos, por
exemplo, fontes primárias guardadas no Arquivo Nacional, existe uma
comissão pra fazer isso. Mas essa comissão está imbuída de valores de
uma determinada época que vão mudar mais adiante. Então, é sempre
muito complicado.16

Entender o discurso de preservação cinematográfica defendido pelo campo do
cinema é de fundamental importância para acompanhar a própria ideia de construção
14

Rafael de Luna, em entrevista concedida à autora deste artigo.
Carlos Augusto Calil, em entrevista concedida à autora deste artigo.
16
Aristides Arthur Soffiati Neto, em entrevista concedida à autora deste artigo.
15
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deste patrimônio. Ao passar a fazer uso da expressão patrimônio cinematográfico em
seu discurso, o campo do cinema não abandona a bandeira da preservação por eles
sempre defendida, mas busca reforçá-la. Para isso, alinha-se com a ideia que se
disseminou em fins do século XX, de que “heritage is a naturalized concept, understood
by society at large as a common sense, logical component of contemporary culture and
one that merits, even demands, preservation and protection” (FRICK, 2011, p. 13).17
O discurso de preservação é o que reflete a missão primordial que move os
conservadores, arquivistas e técnicos de restauração nas cinematecas e arquivos de
filmes. Somente o filme preservado pode ser visto e somente se puder ser exibido é que
o filme existe realmente. Nesse contexto, selecionar filmes para serem tombados e
dispensar a estes filmes tombados uma atenção especial soa como uma heresia aos
ouvidos dos conservadores, que entendem que o trabalho de preservação deve ser
estendido a todo o patrimônio cinematográfico que, para eles, corresponde a todo o
acervo sob sua proteção. Na opinião de Heffner, se, na prática, o alcance desta
preservação não se dá da maneira desejada, é porque

a prática é que não alcança o discurso. Não é um discurso
mistificador, mentiroso, falso. É que o discurso representa o objetivo
maior. Se a realidade não alcança o objetivo maior, não é um
problema das cinematecas. É um problema das sociedades que não
disponibilizaram os recursos, as técnicas, os materiais etc. e que não
tiveram a consciência de guardar esse tudo.18

Diferentes dos museus, a maioria destas instituições, na qualidade de arquivos,
querem guardar tudo e se recusam a pensar em seleção e hierarquização de seu acervo.
Para os especialistas da área, Cinema é patrimônio e, com base nesta certeza e
no pressuposto de que “a preservação é uma tarefa que não termina nunca, pois nada
‘foi preservado’ – apenas está ‘sendo preservado’” (EDMONDSON, 2013, p. 102),19
buscam, cada vez mais, reafirmar o discurso preservacionista sobre o qual as
cinematecas e arquivos de filme têm pautado suas ações.

17

“Patrimônio é um conceito naturalizado, amplamente compreendido pela sociedade em seu sentido
comum, componente lógico da cultura contemporânea e merece, até mesmo exige, preservação e
proteção.” (Livre tradução da autora).
18
Hernani Heffner, em entrevista concedida à autora desta pesquisa.
19
Catálogo da 8ª CineOP.
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Considerações finais

Refletir sobre o cinema como patrimônio foi a abordagem escolhida para este
artigo. Sob este prisma, observa-se que, ao longo de sua história, quando o cinema se
estabeleceu no território da arte e da cultura, puderam ser observadas mudanças nas
práticas, nas produções, nos lugares e circuitos de difusão, bem como nas formas, nos
usos, nos modos de percepção e de recepção, nos significados, nos valores e na
importância que ele adquire. Não apenas como arte, mas também como documento,
cultura, história e memória é que a produção cinematográfica passa a ser vista como um
bem que precisa ser patrimonializado.
No entanto, pode-se observar que a ampla compreensão e, até mesmo, aceitação
do cinema como patrimônio é um processo ainda em andamento no Brasil e,
certamente, em vários outros países em desenvolvimento. Isso se reflete nas perdas de
material cinematográfico, nas dificuldades crônicas enfrentadas pelos arquivos de filmes
e na insuficiência de recursos financeiros a eles destinados. Sabe-se que, em nosso país,
essa situação atinge as instituições patrimoniais de uma maneira geral. No entanto, este
cenário se agrava nas instituições menos tradicionais, como é o caso das cinematecas e
arquivos de filmes.
O conceito de patrimônio cinematográfico ainda não está fechado e totalmente
definido. Os discursos que formalizam tal conceito vêm sendo paulatinamente
elaborados e são orquestrados, no amplo cenário mundial, a partir da constatação de que
a noção de patrimônio é amplamente compreendida pela sociedade e um meio mais
eficaz de se chegar a instituições governamentais.
Apoiado nesta premissa, o discurso de preservação, que sempre norteou as ações
de salvaguarda do acervo cinematográfico foi, pouco a pouco, se transformando. A
partir de certo momento da segunda metade do século XX, observa-se que as
instituições, por meio de seus representantes, passaram a se referir a seu acervo como
patrimônio. A mudança no discurso por eles proferido não tinha, contudo, o intuito de
detonar um processo de patrimonialização, de tombamento de obras cinematográficas.
O objetivo maior dessa mudança era reforçar e justificar a prática preservacionista, a
partir da construção da noção de patrimônio cinematográfico. Essa alteração discursiva
foi, portanto, um modo de criar possibilidades mais reais de reconhecimento da
produção cinematográfica e o apoio ao trabalho na arquivística audiovisual.
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Contudo, o cinema precisou contar com instâncias superiores para ser ouvido e
ver suas reivindicações produzirem resultados mais concretos. Isso só aconteceu em
1980, por intermédio da Unesco. Entretanto, apesar da participação nesta luta de
instituições internacionais de peso, nada parece ser mais forte que as estruturas políticas,
econômicas, sociais e culturais que conformam um país e conduzem seus atos e suas
escolhas. Conseguir mudanças estruturais é a parte mais difícil.
Como arte, documento, história e memória, os filmes já são parte essencial da
vida contemporânea. Cabe às sociedades reconhecerem o lugar e o valor que,
merecidamente, lhe devem ser atribuídos para que este patrimônio não se perca.
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Resumo: Este artigo vem como proposta de uma discussão em torno das relações entre

o patrimônio imaterial e material, no estudo de tombamento do Cemitério Japonês,
localizado em Álvares Machado, município do interior do estado de São Paulo. O artigo
divide-se em três partes fundamentais: na primeira, apresento as discussões teóricas
sobre o patrimônio imaterial, em seguida analiso o tombamento estadual do cemitério e,
por fim, analiso as relações entre o material e o imaterial.
Palavras-chave: Patrimônio cultural; imigração japonesa; memória étnica.

Between material and immaterial patrimony: The Japanese Cemetery in
Álvares Machado, São Paulo
Abstract: This article proposes a discussion about the relationship between the

intangible heritage and material in overturning study Japanese Cemetery, located in
Álvares Machado, within the municipality of São Paulo. The article is divided into three
main parts: the first present the theoretical discussions on intangible heritage, then
analyze the state registration of the cemetery and, finally, the relationship between the
material and the immaterial.
Keywords: Cultural heritage; Japanese immigration; ethnic memory.

142

Acesso Livre n. 6 jul.-dez. 2016
Introdução

143

D

e acordo com Márcia Sant’anna, ex-diretora do Departamento do Patrimônio

Imaterial, entre 2004 e 2011, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional (Iphan), a ideia de preservar esse patrimônio não surgiu das

práticas preservacionistas da sociedade ocidental, associadas à cultura material, mas nos
países do Oriente e do chamado “Terceiro Mundo”. Sobre o registro do patrimônio
imaterial, a autora afirmou: “não é um instrumento de tutela análogo ao tombamento,
(...) que pode também ser complementar a este (...). O objetivo é manter o registro da
memória desses bens culturais e de sua trajetória no tempo” (SANT’ANNA, 2003, p.
52).
Foi somente com a Convenção Sobre o Patrimônio Mundial, Cultural e Natural
da Unesco ‒ 1972 (Recomendação de Paris), que os países do Ocidente começaram a
entender a importância de preservar o patrimônio cultural imaterial, mas, mesmo assim,
foram poucos os que legislaram favoravelmente a ele, como fez a França.
É necessário, para compreendermos o processo de institucionalização do
patrimônio imaterial, realizar uma contextualização, a partir de bibliografia
especializada, das políticas de patrimônio cultural, em particular, sobre o patrimônio
imaterial, elaboradas no Brasil.
Os ideais de preservação do patrimônio imaterial remontam ao anteprojeto do
Serviço do Patrimônio Artístico Nacional (SPAN), de Mário de Andrade, na década de
1930, centrado na concepção de arte patrimonial, retomados na década de 1970, com a
ampliação do conceito de patrimônio cultural, formulada entre os especialistas do
Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), voltados para figura de Aloísio de
Magalhães (FONSECA, 2009).
Antônio Gilberto Ramos Nogueira comentou sobre a concepção de patrimônio
imaterial em Mário de Andrade:

(...) a preocupação de Mário era apreender os processos de
constituição e reinvenção dos elementos que compõem a memória
coletiva informadores de nossas matrizes europeias, africanas e
ameríndias. Nas oito categorias de arte que fundamentam sua
concepção de patrimônio, incluía os fetiches (...), vocabulário, cantos,
lendas, magias e culinária (...). (...), capelas e cruzes mortuárias de
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beira de estrada, jardins, paisagens, música popular, contos, histórias,
lendas, superstições, medicina, (...) (NOGUEIRA, 2005, p. 258).

Devemos destacar a atuação de Aloísio de Magalhães frente à política federal de
preservação em meados da década de 1970 até 1982, ano de sua morte, em primeiro
lugar, com o Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC), e depois na direção do
Iphan/Fundação Nacional Pró-Memória, como responsável, ele e seu grupo, pela
ampliação do campo do patrimônio, em especial, na elaboração do conceito de bens
culturais, que foram importantes na formulação de ações governamentais como nos
artigos constitucionais de 1988 e no registro do patrimônio imaterial, no final do século
XX, ano 2000 (FONSECA, 2009).
Com isso, a análise das políticas de patrimônio no Brasil, a partir da Carta
Magna de 1988, apontou para um desfecho cujo ponto central seria a democratização da
memória e a ampliação do conceito de patrimônio, segundo Célia Camargo
(CAMARGO, 2003), com resultado na proteção dos bens de natureza imaterial 12 anos
depois.
Tal autora apontou que a Constituição de 1988 contemplou o patrimônio cultural
de forma mais detalhada em relação às outras constituições nacionais, particularmente
em seu artigo 216, sendo que o texto constitucional inovou ao valorizar as
manifestações imateriais da cultura brasileira.
O registro do patrimônio cultural imaterial, instituído pelo decreto nº 3.551, de 4
de agosto de 2000, representa, então, uma forma inovadora de se preservar a pluralidade
da cultura nacional, privilegiando os modos de fazer, as tradições, os lugares da diversa
e complexa sociedade brasileira.
Nesse sentido, Paulo César Garcez Marins ressaltou:

A instituição do registro imaterial, que retomava o “saber fazer” que
tanto fascinara os técnicos do CNRC nos anos 1970, emergiu como
um instrumento capaz de superar a vasta ausência de preservação dos
legados culturais vinculados às camadas populares, que não se
enquadravam na escala monumental, no erudito e na ancianidade que
pautavam o tombamento dos bens materiais (MARINS, 2016, p. 18).
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Como no tombamento, o registro dos bens de natureza imaterial também utiliza
livros para inscrevê-los, com a finalidade de proteção oficial, quais sejam: Livro dos
Saberes, Livro das Celebrações, Livro dos Lugares e Livros das Formas de Expressão.1
A metodologia desenvolvida para o registro de um bem cultural em um dos
quatros livros envolve três fases: a primeira, um levantamento do bem cultural apontado
para proteção; em seguida, a identificação e documentação do mesmo; para finalizar, o
registro que corresponde a um trabalho etnográfico que permite definir se o bem
cultural pode ou não ser inscrito em um dos quatro livros.
Maria Cecília Londres Fonseca destacou as diferenças entre o patrimônio
material e imaterial:

Talvez o melhor exemplo para ilustrar a especificidade do que se está
entendendo por patrimônio imaterial (...) seja a arte dos repentistas.
Embora a presença física dos cantadores e de seus instrumentos seja
imprescindível para a realização do repente, é a capacidade de os
atores utilizarem de improviso, as técnicas de composição dos versos
(...) que produz a cada “performance”, um repente diferente. Nesse
caso, estamos no domínio absoluto do aqui e agora, tampouco sem
possibilidade, a não ser por meio de algum registro audiovisual, de
perpetuar esse momento (FONSECA, 2003, p. 66).

É importante ressaltar o artigo de Antonio Augusto Arantes, no qual se analisou
o patrimônio imaterial brasileiro. O autor afirmou que as populações que participam de
programas de valorização e salvaguarda do seu patrimônio devem ter em pauta a
conservação do meio ambiental e material, o controle sobre as mudanças políticas na
1

Os bens de natureza imaterial registrados no Iphan, entre 2002 e 2013, a saber: Arte Kusiwa ‒ pintura
corporal e arte gráfica Wajãpi; Ofício das Paneleiras de Goiabeiras; Samba de Roda do Recôncavo
Baiano; Círio de Nossa Senhora de Nazaré; Modo de Fazer Viola de Cocho; Ofício das Baianas de
Acarajé; Jongo no Sudeste; Cachoeira de Iauaretê ‒ Lugar Sagrado dos povos indígenas dos Rios Uapés e
Papuri; Feira de Caruaru; Frevo; Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e
Samba-Enredo; Tambor de Crioula do Maranhão; Modo Artesanal de Fazer Queijo de Minas nas regiões
do Serro e das serras da Canastra e do Salitre/Alto Paranaíba; Ofício dos Mestres de Capoeira; Roda de
Capoeira; Modo de Fazer Renda Irlandesa, tendo como referência este ofício em Divina Pastora/SE;
Toque dos Sinos em Minas Gerais tendo como referência São João Del Rey e as cidades de Ouro Preto,
Mariana, Catas Altas, Congonhas do Campo, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes; Ofício de Sineiro;
Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis/GO; Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro; Ritual
Yaokwa do povo indígena Enawene Nawe; Festa de Sant´Ana de Caicó/RN; Complexo Cultural do
Bumba meu boi do Maranhão; Ritxòkò: Expressão Artística e Cosmológica do Povo Karajá; Saberes e
Práticas Associados ao modo de fazer Bonecas Karajá; Fandango Caiçara; Festa do Divino de Paraty e
Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. Acesso em: 26 out.
2016.
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sociedade local, a transmissão e formação de novos agentes, a participação nos registros
e inventários, bem como a defesa dos seus direitos de autoria. E continua:

Enquanto gestores de uma nova política de patrimônio cultural, que
priorize os sentidos dos bens culturais para a população que os detêm,
que não esteja cega para o seu potencial para a melhoria das condições
de vida dessa mesma população e o interesse dela em utilizá-lo para
tanto, esse é um enorme desafio (ARANTES, 2004, p. 18).

Outro ponto importante a observar é que depois da consolidação do registro em
âmbito federal, Estado e municípios devem organizar suas legislações para preservar o
patrimônio imaterial, ampliando as condições para proteger, em maior número, os bens
culturais identificadores de sua memória e identidade, significando também uma
descentralização das políticas de patrimônio, que teve como ponto de partida a Carta
Magna de 1988.
Alexandre Fernandes Correa questiona o alcance do registro como instrumento
de preservação:

(...) o novo recurso constitucional proposto não oferece novas práticas
no sentido da promoção da cidadania do patrimônio no país. Creio que
se instituindo este novo conceito não se contribui para a superação da
visão compartimentadora, que parcializa e fragmenta: Natureza e
Cultura, Material e Imaterial, Tangível e Intangível. Não se está
adiante de uma nova estratégia adequada de salvaguarda dos bens
culturais na sociedade brasileira atual. Trata-se do velho paradigma
ocidental dualista ainda dominante na área preservacionista, que se
nutre da compartimentação do saber em especialidades disciplinares
(FERNANDES, 2001, p. 229).

A crítica do autor sobre o registro do patrimônio imaterial permite abordar, com
maior precisão conceitual e perspectiva política, os estudos de certos autores que
trataram do tema em questão. Em seu entender, o registo não rompe com o paradigma
dual, compartimentado, ainda presente no campo das políticas de preservação do
patrimônio cultural.
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No entanto, as iniciativas mais recentes na área patrimonial, como o registro,
indicam que as políticas de patrimônio, mesmo depois da ampliação do conceito,
continuam não privilegiando os locais de formação recente, como o Oeste Paulista, de
modo que esforços urgentes da sociedade civil e do poder público são imprescindíveis
na tentativa de preservar sua memória e de reconhecer/construir suas identidades.
Paulo César Garcez Marins afirmou que o instrumento de preservação do
patrimônio imaterial, o registro, privilegiou, desde 2002, os bens originados do período
colonial e imperial, exceto o frevo e as matrizes do samba carioca (século XX), sendo
assim, a maioria dos bens de natureza imaterial está relacionadas a um passado colonial
ou imperial (MARINS, 2016).
É necessário salientar que somente em 2011 o governo do estado de São Paulo
criou uma legislação sobre esse tema, com o decreto nº 57.439, de 17 de outubro de
2011, 11 anos depois do registro em âmbito federal, no ano 2000. Essa lei instituiu o
Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, mas é importante ressaltar que ainda
não temos nenhum bem imaterial protegido pelo Condephaat (Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico).
O Cemitério Japonês, seguindo a concepção federal de preservação, que
geralmente norteia as práticas dos órgãos congêneres tanto nas esferas estadual e
municipal, pode ser enquadrado na categoria de Lugares, porque naquele espaço
manifestam-se práticas culturais coletivas, relacionadas ao sagrado, às diferentes
religiões, ao imaterial. Portanto, esse lugar pode ser considerado como um vetor da
memória e da identidade dos imigrantes japoneses, bem como de seus descendentes no
Oeste Paulista.
O tombamento do Cemitério Japonês

Em 1918, os primeiros colonos japoneses que chegaram em Gleba
Brejão enfrentaram muitas dificuldades de adaptação. Uma delas dizia
respeito ao sepultamento de seus mortos, devido à mudança do ritual
fúnebre e à distância entre as suas residências e o cemitério. Para
resolver este problema, em 1919, a Associação Japonesa de Álvares
Machado construiu um novo cemitério denominado “Shokonsai”,
onde se encontram sepultados cerca de 784 pioneiros da colonização
japonesa do município. Os túmulos, traduzindo os costumes orientais,
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em geral, são em alvenaria de tijolos, com base quadrada sobre a qual
se apoia um elemento vertical, às vezes em pedra, com inscrições em
ideogramas japoneses. O tombamento inclui, além da área do
cemitério, uma escola, um palco e uma casa construída em madeira.2

A ocupação da região do município de Álvares Machado iniciou-se em 1916
com a chegada dos primeiros colonizadores vindos da região de Alfenas, sul de Minas
Gerais, e de imigrantes japoneses em 1918, como vimos na citação acima. No ano de
1919, os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana chegam a essa localidade, atraindo
novos colonizadores, e, aliado à fertilidade da terra, criou-se um Distrito de Paz, em
1927 e, depois de 17 anos, a implantação do município, em 1944. Atualmente, o
município de Álvares de Machado possui 24.733 habitantes e sua economia baseia-se
no setor primário. Localiza-se na região de Presidente Prudente.3
Marcelo Alario Ennes (ENNES, 2001) afirmou que a formação das colônias
japonesas foi parte do segundo momento da imigração nipônica no Brasil, quando os
imigrantes desiludidos com a tentativa de lucro rápido em terras brasileiras optaram por
fixarem-se na terra, não mais como colonos, mas sim como proprietários, indo ao
encontro das áreas ainda não desbravadas para praticar a agricultura.

2
3

Disponível em: <www.cultura.sp.gov.br>. Acesso em: 22 out. 2016.
Disponível em: <www.cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 1º out. 2016.
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Figura 1: Vista geral do cemitério, com os jazigos tradicionais japoneses. Foto: Ianara
Cristina Queiroz Costa, 2007.

Sobre essas colônias, Ennes discorreu: “A formação de colônias (...) é uma
característica cultural japonesa, (...), o caráter gregário do povo. Associações de vários
níveis, (...) se estruturaram à medida que as colônias consolidavam” (ENNES, 2001, p.
60).
Simone Kimura também comentou sobre a fixação dos imigrantes japoneses
como donos de terra no Brasil e, em especial, no interior paulista:

Em pouquíssimo tempo, os primeiros imigrantes perceberam que,
além das muitas dificuldades de adaptação pelas inúmeras diferenças
entre o país de origem e o Brasil, havia também a impossibilidade de
retornarem bem-sucedidos ao Japão em um curto período de tempo,
como haviam planejado. No ano de 1908, a colheita de café foi muito
inferior aos anos anteriores, provocando grande descontentamento aos
imigrantes. Houve grande dispersão, no entanto, os próprios
imigrantes mudaram o planejamento inicial, tornando-se pequenos
proprietários de terras, ampliando o tempo previsto em terras
brasileiras, ou mesmo, optando por permanecer no Brasil em caráter
definitivo (KIMURA, 2013, p. 48).
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A solicitação de tombamento do Cemitério da Colônia Japonesa de Álvares
Machado partiu da Delegacia Regional de Cultura de Presidente Prudente em 1979,
enviada ao Condephaat. O delegado Gilberto Malacrida ressaltou como itens
importantes para o tombamento no nível estadual o atributo mítico fundador do bem
cultural, pois foi construído antes da chegada da Estrada de Ferro Sorocabana na região;
o valor excepcional do bem, pois de acordo com ele, tratava-se do único cemitério
japonês do Brasil. E continua:

A colônia da gleba Brejão, no município de Álvares Machado,
começou a funcionar em fevereiro de 1918, por iniciativa dos
pioneiros Ken Itiro Hoshina e (...) Ogassawara, (...), para receberem os
imigrantes japoneses, quando os trilhos da estrada de ferro, (...) não
tinham chegado na região. Foram épocas difíceis e de muitos
sacrifícios e obstáculos para os primeiros colonos da região da gleba
Brejão (Processo nº 21.028/79, p. 4).

O delegado Regional de Cultura destacou o turismo em torno do bem cultural,
que ficaria valorizado com esse reconhecimento, pois, de acordo com Malacrida,
descendentes de japoneses de várias partes do Brasil já visitam todo ano o cemitério no
segundo domingo de julho, e assim, com o tombamento, a visibilidade seria maior.
O pedido de proteção oficial foi analisado pela conselheira do Condephaat,
professora Maria Thereza S. Petrone, que deliberou em favor da abertura de estudo de
tombamento do Cemitério Japonês. Esse parecer foi acatado pelo Egrégio Conselho
Deliberativo, ata nº 425, que ressaltou o valor histórico da imigração japonesa e a
ocupação do oeste paulista:

(...) cujo início data de 1920, época em que se localizaram grandes
levas de imigrantes japoneses no oeste paulista (...). A abertura de
processo de tombamento do cemitério japonês, pelas pesquisas que se
farão necessárias, talvez permita inclusive um exame mais cuidadoso
de outros bens culturais ligados à história da imigração e da ocupação
das frentes pioneiras no nosso Estado (Processo nº 21.028/79, p. 22).
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É importante ressaltar a viagem feita por membros do Condephaat ao município
de Álvares Machado para explicar e conscientizar o prefeito municipal e o presidente da
Nihonjinkai (associação dos antigos imigrantes japoneses) sobre o significado do ato
jurídico do tombamento, e vale lembrar, tudo isso antes do referido ato de proteção
oficial ser decidido.
Esse tipo de visita não é comum, ou seja, não faz parte da prática institucional do
órgão paulista de preservação, a ida de membros para explicar os trâmites da proteção
oficial, mas, nesse caso, refletiu o interesse do Estado em incluir essa edificação que
representa a imigração japonesa em terras paulistas.
A esse respeito, Marly Rodrigues afirmou:

As considerações dos excluídos, das singularidades e o silêncio na
atual escrita da História, é um fator que, juntamente com a percepção
do patrimônio como fator cultural, tende a modificar este quadro, pois
desvenda o existir não apenas de um patrimônio, mas de patrimônios,
cada um dos quais referenciados em memórias específicas ou locais
cujo valor tem que ser aferido por critérios múltiplos (RODRIGUES,
1996, p. 198).

Transcrevemos um comunicado de Kazuo Miyazaki, presidente da Colônia
Japonesa, no qual assinalou o valor histórico e afetivo do bem cultural para a
comunidade japonesa, endereçado ao secretário de Estado da Cultura e anexo ao
processo administrativo: “o cemitério constitui para nós um marco histórico da cultura
da imigração japonesa e campo sagrado onde foi derramado sangue e suor, indício de
lutas contra suas adversidades” (Processo nº 21.028/79, p. 22).
O conselheiro Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, em parecer favorável ao
tombamento, datado de 10 de julho de 1980, inscreveu o Cemitério da Colônia Japonesa
de Álvares Machado como parte integrante do patrimônio cultural paulista, enumerando
quatro valores relativos à edificação, a saber, o etnográfico, o histórico, o afetivo e o
estético (Processo nº 21.028/79, p. 59).
A proteção oficial do Cemitério Japonês foi noticiada em âmbito nacional em
reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, de julho de 1980, anexada ao processo e
intitulada Cemitério japonês é monumento, e destacou os seguintes pontos:
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A cerimônia está marcada para domingo e faz parte das
comemorações do dia de Finados japonês, na presença de membros do
Condephaat e da Secretaria da Cultura, que visitarão a região pela
primeira vez. A informação, transmitida por fonte oficial, causou
euforia na colônia japonesa, que vê na medida a salvação do
cemitério, composto por 180 túmulos. (...) Durante a cerimônia, a ser
presidida por Ruy Othake (...), os japoneses rememorarão a história do
cemitério (Processo nº 21.028/79, p. 76).

Na análise dessa notícia, podemos perceber dois pontos: em primeiro lugar, a
divulgação, por meio de um jornal de abrangência nacional, sobre o tombamento de um
bem localizado no interior do estado São Paulo, no qual fica clara a intenção política
desse ato, bem como a identificação desse bem cultural junto à comunidade japonesa
local, que vê no cemitério, o marco da trajetória da imigração japonesa em terras
brasileiras.
O tombamento do Cemitério Japonês pelo Condephaat, em 1980, representou
um avanço considerável dentro das políticas tradicionais de patrimônio, com a inclusão
e o reconhecimento do primeiro bem cultural que não representou os valores cristãos, e
sim o valor histórico da imigração japonesa no Brasil, o chamado patrimônio cultural
não consagrado.4
No estado de São Paulo foram tombados pelo poder público estadual, além do
Cemitério Japonês, a Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (Registro) e o Casarão do Chá
(Mogi das Cruzes), este último também pelo Iphan, os três bens culturais representantes
da comunidade japonesa nessa unidade da federação.
A capela da família Ikeda: entre o material e o imaterial

Neste item iremos analisar as imbricadas e tensas relações entre o patrimônio
imaterial e material, no estudo do tombamento do Cemitério Japonês, localizado no
município de Álvares Machado. Em 1992, 12 anos depois de tombado pela resolução nº
23/80, o Condephaat recebeu um aviso de uma construção irregular dentro do perímetro

4

Sobre esse conceito, Maria Cecília Londres Fonseca afirmou: “A expressão ‘patrimônio cultural não
consagrado’ surgiu (...) para designar aqueles bens culturais que, até então, não integravam o universo do
patrimônio histórico e artístico nacional. (...). Tratava-se das produções dos ‘excluídos’ da história oficial:
indígenas, negros, populações rurais, imigrantes etc.” (FONSECA, 1996, p. 159).
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preservado como patrimônio estadual: a capela da família Ikeda. Junto a esse aviso,
estava o pedido de demolição da capela, feito pelo órgão responsável.
Diana Danon, do órgão paulista de patrimônio, comentou:

2 ‒ Causa-me enorme surpresa que 12 anos depois de seu tombamento
seja questionada sua importância como bem cultural e histórico e
como vem se arrastando durante dez anos a solução para a construção
irregular da capela (...). Neste caso o Condephaat foi ignorado, (...). 3
– A capela da família (...) deve ser inegavelmente demolida (...) já que
descaracteriza o bem (Processo nº 21.028/79, p. 130).

Para a arquiteta do STCR (Serviço Técnico de Conservação e Restauro) houve
ausência de comunicação sobre a construção da capela, porque, como se sabe, toda
alteração de bens tombados tem de ser aprovada pelo conselho o que, nesse caso, não
foi feito pela família Ikeda. As relações entre o patrimônio material, representado pelo
cemitério em questão, e o imaterial, pelas variadas práticas religiosas que acontecem
nesse espaço físico, emergem claramente dessa discussão.
Na proteção oficial de bens de natureza religiosa, estudado por Alexandre
Fernandes Correa (2001), tendo como exemplo os bens etnográficos como os terreiros
de candomblé, em São Luís e São Paulo, torna-se praticamente impossível dissociar o
meio material do meio imaterial, como demonstra o tombamento do Cemitério Japonês.
Sobre o estudo de tombamento dos terreiros, em São Luís do Maranhão, Correa
afirma:
O que realmente é tombado num terreiro de mina ou candomblé? O
que se tomba são os bens materiais e imateriais, os bens móveis, as
heranças culturais e simbólicas? Tomba-se os ritos e a mitologia, o
panteão das entidades, os vestuários, as cores da parede, o peji? (...) A
prática de tombamento deve evitar congelar, petrificar e fossilizar
bens sociais e culturais que estão enraizados na vida social, na
memória e tradição viva de grupos (CORREA, 2001, p. 157-158).

No caso da capela construída no Cemitério Japonês, o que ocorreu foi uma
tensão entre o material e o imaterial e a figura jurídica do tombamento, uma vez que a
capela da família Ikeda é um monumento aos mortos. Com isso, significou rememorar
os mortos sepultados no local, representando os valores espirituais, ritualísticos,
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religiosos e também etnográficos, pois o bem cultural pertence à comunidade japonesa
de Álvares Machado. Quando ocorreu o fato, as discussões sobre o patrimônio
imaterial, que culminariam no registro desses bens, no ano de 2000, estavam sendo
iniciadas timidamente em âmbito federal.
Em carta endereçada ao prefeito Luiz A. Lustre, o presidente do Condephaat,
Marcos Duque Gadelho, discorreu sobre uma tentativa de resolver a questão. Ele

considerou indispensável uma tentativa de acordo entre a Prefeitura, a
Associação Japonesa local e o Sr. José Ikeda, a fim de que não venha
a ocorrer nenhum problema de caráter sócio-cultural para a
comunidade japonesa de Álvares Machado com a demolição
pretendida por este órgão (Processo nº 21.028/79, sem página).

Para resolver o problema gerado pela construção da capela, a presidência do
conselho, em comum acordo com a Prefeitura Municipal e com a Associação Japonesa
local, resolveu não demolir a capela, mesmo considerando que sua construção
desrespeitava uma norma do tombamento, ou seja, a descaracterização de um bem
tombado. E assim, contrariando a norma, o pedido de demolição foi arquivado.
Com esse arquivamento do pedido, ficou resolvido o impasse. A demolição da
capela da família Ikeda teria provocado sérios problemas locais entre o poder público
estadual e a comunidade japonesa que integra grande parte da população de Álvares
Machado, significando desrespeito para com o sagrado ‒ o imaterial ‒ a família Ikeda e
seus descendentes japoneses.
Segundo Gessonia Carrasco e Sérgio Nappi, em estudo dos cemitérios como
fontes de pesquisa, os valores imateriais estão relacionados ao culto popular, às crenças,
aos milagres atribuídos a certos personagens e, também, à palavra cemitério, que está
vinculada à perda, à tristeza e ao medo (CARRASCO; NAPPI, 2009).
É necessário salientar que existem somente três cemitérios tombados em âmbito
estadual e um pelo Iphan, a saber: o Cemitério da Consolação, dos Protestantes, o da
Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo; o Cemitério dos Escravos, em São José do
Barreiro; e o Cemitério Japonês em Álvares Machado, assim como o Cemitério
Protestante em Joinville, estado de Santa Catarina, o único bem dessa tipologia
arquitetônica protegida em âmbito federal. Por isso, faz-se importante o estudo sobre as
relações entre o patrimônio imaterial e material nas edificações de caráter sagrado.
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Considerações finais

Durante os estudos sobre a proteção oficial desse bem cultural, houve uma
“vontade” do poder público estadual em sua inclusão na galeria do patrimônio paulista,
vide a viagem de membros do órgão paulista de preservação para explicar o ato
administrativo à população local, de etnia japonesa, antes mesmo de concluídos os
estudos sobre o tombamento e, posteriormente, a divulgação do feito em um jornal de
circulação nacional.
O estudo de proteção oficial da edificação transcorreu sem muitos problemas, na
medida em que não houve embates entre o público e o privado, entre as concepções de
historiadores e arquitetos e, tampouco, entre os membros do Condephaat, no que se
refere ao caso em destaque. Percebe-se então que, em havendo o interesse do Estado,
bem como o da comunidade usuária, os trabalhos de preservação realmente
“acontecem” e atingem seus objetivos.
O conflito entre o público e o privado só ocorreu depois do reconhecimento
oficial do bem cultural, quando uma família, a Ikeda, transgrediu uma norma do
tombamento, descaracterizando uma edificação que estava no perímetro tombado, isto
é, uma capela, dentro do cemitério.
O órgão paulista de preservação recusou o pedido de demolição e, com isso, os
valores imateriais, representados pelo sagrado, presentes no local, sobrepuseram-se à
inflexível legislação de tombamento. Isto ocorreu porque a população local teve e tem
uma significativa relação afetiva com esse espaço sagrado e tomou para si a tarefa de
conservar esse bem cultural, relacionando-o a sua memória e identidade.
Portanto, é importante ainda ressaltar as dificuldades existentes na separação
entre o patrimônio material e o imaterial, particularmente no que se refere aos bens de
natureza religiosa, através das diferentes formas de preservação, a saber, o tombamento
e o registro. E saliente-se também que é praticamente impossível separar as
manifestações imateriais dos bens materiais.

Fonte: CONDEPHAAT. Processo administrativo de tombamento nº 21.028/79.
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo educar sobre una faceta poco

popular en la biografía de Gabriela Mistral. Esta faceta tiene que ver con su actitud
revolucionaria frente a la educación debido a que su práctica educativa estaba pletórica
de feminismo y cambios radicales en el camino que la educación latinoamericana debía
tomar. De esta forma, se analizará el contexto histórico-filosófico de la Revolución
Mexicana, instancia en la cual Mistral pudo colaborar incorporando su visión de la
educación e influyendo con su feminismo. Asimismo, se reflexionará sobre la biografía
de la poeta hasta la fecha en que se suma a la reforma educacional de José Vasconcelos
en México, se estudiará el feminismo presente en su vida y en su escrito La Instrucción
de la Mujer, como también se mostrará cómo trabajó en el México de la época
mencionada. Además, se analizarán los aspectos históricos principales del feminismo en
Chile como a su vez se mostrarán los fundamentos curriculares en la historia para hacer
una comparación con la pedagogía mistraliana.
Términos claves: Revolución mexicana; feminismo; educación.

Gabriela Mistral: feminism and education in the Mexican Revolution and
their current contributions

Abstract: This article aims at educating people about uncommon aspects of Gabriela

Mistral’s biography. This has to do with Mistral’s revolutionary thought about
education as her pedagogical practice was full of feminism and it showed how
necessary radical innovations in education in Latin America were. Therefore, the
historico-philosophical context of the Mexican Revolution will be analyzed as, at that
time, Mistral was able to contribute to it by incorporating her view on education as well
as influencing education with her feminist style. Also, there will be reflection on the
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poet’s biography until the date when she joins José Vasconcelos’s Education Reform in
Mexico; her feminism present in her life and her essay La Instrucción de la Mujer will
be studied; and her pedagogical work in Mexico at that time will be discussed.
Moreover, the main historico-philosophical aspects of feminism in Chile will be
analyzed and curriculum fundamentals in history will be shown in order to make a
comparison between them and Mistral’s pedagogy.
Keywords: Mexican revolution; feminism; education.

Presentación

G

abriela Mistral es, sin duda, una de las figuras más importantes de Chile y
Latinoamérica debido a ser la primera mujer latinoamericana en obtener el

premio Nobel de Literatura en el año 1945. Sin embargo, aquel excelso lugar

que ocupa esta ilustre mujer contrasta enormemente con la imagen que se ha dado a
conocer de ella. Durante la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, la
información de ella ha girado en torno a dos ejes: su rol como poetisa de rondas
infantiles tales como su famoso poema Picecitos de Niño y, actualmente, su espacio

privado en su relación lésbica con su amiga y luego albacea, Doris Dana. En ambos
casos, su vida parece depender de tópicos contingentes – en el primer caso, ocultar el rol
político de la poeta, y en el segundo, tratar el tema más como un problema del mundo
del espectáculo que como un análisis hermenéutico de la igualdad de género en Chile y
el mundo ‒ que tienen como consecuencia una información y formación somera sobre la
autora.
Es por ello que resulta fundamental y necesario ir más allá de los simples
aspectos concretos que interesan a los medios de comunicación masivos y al status quo
en general para comprender la real relevancia de Gabriela Mistral en el mundo
educativo y social latinoamericano de principios de siglo XX y la importancia de su
lucha en la actualidad. En esta dirección, es menester hacer hincapié en su
revolucionaria práctica educativa desde el punto de vista social y la conexión de esta
con su pensamiento feminista para establecer la verdad con respecto al aporte que,
muchos desconocemos, Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga ha
hecho en nuestra educación latina y americana.
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En esta dirección del análisis mistraliano aquí introducido, los siguientes
objetivos han sido propuestos:

Objetivo general

Demostrar la estrecha relación entre feminismo y educación en la práctica educativa
revolucionaria de Gabriela Mistral.

Objetivos específicos

-

Entender a Gabriela Mistral en tanto una figura revolucionaria en el campo
educativo latinoamericano.

-

Establecer un nexo entre feminismo y educación en la práctica pedagógica de
Gabriela Mistral.

-

Expresar la relevancia actual de la práctica pedagógica de Gabriela Mistral.

Revisión de la literatura
Antecedentes histórico-filosóficos de la revolución mexicana

Desde el punto de vista histórico-filosófico, a comienzos del siglo XX,
Latinoamérica ‒ y México, bajo la dictadura de Porfirio Díaz, no era la excepción ‒
estaba gobernada por una filosofía de tipo positivista heredera del pensamiento moderno
eurocentrista. Como aquello no representaba a la que se pretendía superponerse como la
nueva identidad latinoamericana, en México, la cuna de esta revolución políticointelectual, los antipositivistas y contrarios al Porfiriato, entre los que se encontraba José
Vasconcelos, abogaron por una revolución en México. Con respecto a este positivismo
reinante antes de la revolución mexicana, Javier Ocampo dice que “según los porfiristas,
en México se debe consolidar el Liberalismo, pero anteponiendo los fines económicos y
sociales a los políticos, pues sólo con las prosperidad económica y la madurez social se
podrá alcanzar la democracia” (OCAMPO, 2005, p. 7). El problema es que esta
democracia consideraba a una oligarquía en desmedro de un pueblo oprimido y
obediente de esta educación positivista proveniente desde la casta política gobernante.
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Pensamiento filosófico-educacional de José Vasconcelos

José Vasconcelos se plantea como un innovador, un filósofo de la educación que
impulsará la más grande reforma educacional que marcará un antes y un después en la
historia de México y que servirá como un referente para Latinoamérica. Estos cambios,
de manera concreta, de acuerdo a Javier Ocampo comienza a hacerlos desde sus
nombramientos como Rector de la Universidad Nacional de México y como Secretario
de Instrucción Pública de México, el equivalente al cargo de ministro del Ministerio de
Educación en Chile (OCAMPO, 2005, p. 146).
Su filosofía se enmarca desde un reconocimiento de una identidad
latinoamericana mestiza que debe tener como su herramienta principal la educación de
los pueblos. En esta línea, Javier Ocampo dice lo siguiente:
El ideólogo José Vasconcelos opina que la nueva raza iberoamericana,
que ha surgido del mestizaje, necesita conformar su propia filosofía, la
cual no debe ser producto de la imitación, sino que debe comprender
la totalidad de la cultura y principalmente su propia manera de pensar.
Defendió la idea de que la educación debe ser la principal empresa del
Estado, por ello, cuando ocupó el cargo de Secretario de Instrucción
Pública de México, convirtió esta empresa en una verdadera cruzada
misional (OCAMPO, 2005, p. 142).

Así, José Vasconcelos concibe la educación desde el Estado para la
conformación cultural de la raza iberoamericana. Sin embargo, a pesar de no creer en la
imitación como base de la nueva conformación de la propia filosofía en Iberoamérica, al
emprender la cruzada educacional desde el aparato estatal, él concibe esta nueva cultura
como producto de un proceso civilizatorio inspirado en el republicanismo de corte
occidental. Asimismo, el hecho de Vasconcelos ser un hispanista hace que la
evangelización cultural de influencia hispana se establezca como referente principal
para la conformación de la nueva cultura iberoamericana, no como resultante de un
proceso de imitación sino simplemente de asimilación por aquellos que reciben la
educación concebida de esta forma por Vasconcelos.
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Breve historia parcial biográfica de Gabriela Mistral

La presente recolección de datos, de manera de ajustarse a los objetivos de este
artículo, considerará sólo algunos eventos considerados relevantes para este escrito
hasta el momento en que Gabriela Mistral se une a la cruzada educacional de José
Vasconcelos en México.
De acuerdo a Javier Ocampo, lo siguiente se puede decir sobre la biografía de la
poeta:
1) Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, posteriormente conocida
como Gabriela Mistral, nace el 7 de Abril de 1989, en Vicuña, ciudad de la cuarta
región de Coquimbo, Chile (2002, p. 2).
2) Su infancia transcurre principalmente junto a su familia en el Valle del Elqui,
específicamente en el pueblo de Monte Grande (p. 4).
3) Su formación de educadora es de forma autodidacta, aunque no por ello deja de ser
de un altísimo nivel intelectual. Respecto a esta auto-formación, Ocampo dice:
Gabriela Mistral leía numerosas biografías formativas y encendedoras,
las obras de Montaigne, las poesías de Amado Nervo y Lugones, las
obras de Gabriel D’Annunzio y Federico Mistral; asimismo, las obras
de Tagore, León Tolstoi, Máximo Gorki, Dostoievski, Rubén Darío,
José María Vargas Vila y otras obras diversas de escritores
latinoamericanos, norteamericanos, europeos, asiáticos y de otros
lugares del mundo. Esta formación autodidacta era llamada, en la
época del afrancesamiento de las letras modernistas de Latinoamérica,
“metier de coté”, o sea, “el oficio lateral” (OCAMPO, 2002, p. 5).

4) Se inició como maestra rural a los catorce años en una Escuela Primaria de Compañía
Baja, una localidad cercana a Vicuña (p. 4).
4) También, a temprana edad comenzó a escribir artículos y poemas para periódicos
locales, siendo uno de ellos el famoso artículo de opinión “La instrucción de la Mujer”
(p. 5).
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5) A los 19 años, en 1908, hace su primera aparición en una antología poética de Chile
al ser publicados algunos de sus poemas. Mas, su gran primer momento como poeta
ocurre el año 1914 al ganar Los Juegos Florales debido a presentar su colección de
poemas llamada Los sonetos de la muerte (p. 6).
6) Al igual que su vida poética, su vida educativa era muy activa, al punto que Pedro
Aguirre Cerda la nombra directora del liceo de Punta Arenas (p. 8).
7) Tal como lo expresa Ocampo, Mistral
en 1922 inició su vida internacional; respondiendo al llamado del
gobierno mexicano, fue a ciudad de México, con el fin de colaborar en
la Reforma de la Educación que estaba realizando el humanista José
Vasconcelos, el autor de la célebre obra La raza cósmica. Allí
colaboró en la organización de las bibliotecas populares y en la
reforma educativa mexicana; y publicó sus obras Lecturas para
mujeres y rondas para niños (2002, p. 8-9).

La idea de mujer de Gabriela Mistral en el ensayo: “La instrucción de la
Mujer”

Es menester comenzar recordando el impacto que este artículo de opinión para el
periódico La Voz del Elqui tuvo en el Chile de la época de la escritora. En referencia a
ello, Javier Ocampo dice: “su artículo La instrucción de la mujer, publicado el 8 de
marzo de 1906, fue muy criticado por antirreligioso y revolucionario, pero ha llegado a
ser considerado pionero en la defensa de los derechos de la mujer” (2002, p. 5).
En base a lo anterior, Mistral deja muy claro el derecho a la educación de la
mujer y su deber en querer ser educada. En esa dirección, Mistral dice “instruir a la
mujer es hacerla digna y levantarla” para enfatizar este derecho a la educación, como
también para juzgar la calidad de una mujer no educada, “que la ilustración le haga
conocer la vileza de la mujer vendida, la mujer depravada. I le fortalezca para las luchas
de la vida” (ORTIZ, p. 58).
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164
Pensamiento pedagógico y feminista mistraliano

En base a lo expuesto por Grace Prada Ortiz, Gabriela Mistral hace una coalición
notable entre las mujeres y la educación, siendo la segunda la oportunidad de las
primeras. En ello, recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz tal y como lo plantea Ortiz al
decir “es sabido que Sor Juana Inés de la Cruz no se recluyó en el convento por su
infinita devoción a Dios sino por su gran deseo de saber y la imperiosa necesidad de
expresarse a través de las letras. Así lo recuerda Mistral” (2010, p. 56). Es este
feminismo letrado el cual liberará a las mujeres, pero, para acceder a él, es necesaria la
educación.
Mas, este feminismo letrado y liberador, al estar conectado con la educación,
debe tomar lugar en los más pobres. De ahí esa preocupación no sólo por la mujer, sino
por la mujer pobre. Es no sólo un tema de educación y feminismo sino de educación,
feminismo y lucha de clase. Así, Ortiz dice lo siguiente:
Entre las maestras de Nuestra América que fueron revolucionando el
acceso de las mujeres al conocimiento, emerge del maravilloso Valle
del Elqui, la maestra de las Américas, Gabriela Mistral. Su
pensamiento acerca de la educación de las mujeres gira en torno a tres
tópicos fundamentales: libertad, autonomía y emancipación. Para ella,
para que las mujeres fueran sujetos activos de la sociedad debían tener
los mismos derechos que los hombres. En su lucha por la educación
femenina le da prioridad a las mujeres pobres (ORTIZ, 2010, p. 57).

Si bien, Mistral fue una incansable luchadora por el acceso de la mujer a la
educación, a las letras, la paradoja presente en su lucha era aquella de dar libertad a la
mujer dentro de un concepto de mujer doméstica y maternal. De acuerdo a Ortiz,
Gabriela Mistral no era partidaria de trabajos industriales o forzados para la mujer ya
que, si bien le proveían de independencia económica, también la alejaban del hogar, de
la maternidad. En esta misma línea, Ortiz dice “en la incorporación de las mujeres al
trabajo remunerado de la fábrica y la industria, encontraba Gabriela una pérdida del ser
y el valer femenino, pero su mayor preocupación se centraba en la pérdida de las
funciones maternales de las mujeres” (2010, p. 60). De aquello, se entiende que
Gabriela luchaba por los derechos de la mujer en cuanto a ser consideradas en igualdad
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de derechos fundamentales en relación a los hombres, por ejemplo, la educación, mas
sin ser consideradas iguales a estos últimos en naturaleza.

Gabriela Mistral y su pedagogía en el contexto de la Reforma Educacional de
la Revolución Mexicana

En referencia a Álvaro Valenzuela, la chilena Gabriela Mistral, en su calidad de
maestra, era una real opositora al estilo de enseñanza reinante en Chile durante la
primera mitad del siglo XX, heredero del sistema alemán y conocido por su rigidez de
enseñanza en la cual el o la estudiante se supeditaba al conocimiento que se le
entregaba, lo cual era lo realmente importante en la educación (VALENZUELA, 2002,
p. 12). De ahí que este estilo impersonal en el cual no había espacio para la creatividad
ni las artes, acercaba a Mistral mucho más al pensamiento anti-positivista de la reforma
educacional mexicana impulsada por José Vasconcelos. Del mismo modo, centrarse
más en el alumno o la alumna abre el camino al autodidactismo, cuya autonomía del
aprendizaje es parte de la biografía de la poeta y maestra de escuela. Es por ello que,
Valenzuela dice: “de este modo, a partir de su viaje a México, su vivencia pedagógica
se aleja cada vez más de la escolaridad chilena (casi siempre mencionada
peyorativamente) y se abre a otros horizontes en los que el autodidactismo tendrá cada
vez mayor vigencia” (2002, p. 11).
Su preocupación por los estudiantes era patente ya que les reconoce a estos su
derecho a participar activamente en las reformas que les competen. Así, y tal como dice
Valenzuela, “en el viaje de Gabriela a México ella lleva un encargo: transmitir
personalmente el saludo de la FECH a su homónima mexicana. Y con este motivo
cuando llega pronuncia un discurso en la Universidad de México ante el rector y
numerosos estudiantes” (2002, p. 13). De allí que su simpatía hacia los o las estudiantes
tenga un sello de oficialidad desde este trabajo mancomunado con la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Chile.
La adherencia Mistraliana a la reforma educacional de Vasconcelos gira en torno
a dos ejes: su biografía de maestra rural y la falta de reconocimiento a su trabajo en
Chile. De ahí que decidiera contribuir a una educación popular que incluya a la mujeres
y en la cual, sobre todo, se le dará el merecido reconocimiento por su labor. En base a
esto, Valenzuela expresa que “Gabriela se contagia de este entusiasmo y no sólo al
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momento de su llegada, sino hasta muy adentro en el camino de su vida, seguirá
escribiendo sobre el modo como el pueblo y la naturaleza de México la acogieron y
sobre cómo tal vez por primera vez en su vida se sintió plena, viva y muy ella misma”
(2002, p. 15).
También es importante destacar que la reforma educacional mexicana es
importante y atractiva para Gabriela Mistral no sólo por considerar al pobre y a la
mujer, sino también por considerar al indígena en los procesos de alfabetización y
educación. Para Mistral, sin duda, el indio es fundamental en la construcción de la
identidad latinoamericana. Así también lo creía Vasconcelos. Asimismo, Valenzuela
escribe que la vida de Mistral “se mueve entre los pueblos de indios y los altos niveles
de la intelectualidad y del gobierno. Gabriela se siente mucho mejor con los primeros”
(2002, p. 16).

Feminismo
¿Qué es el feminismo?

De acuerdo a la referencia que hace el profesor Paul Fry sobre A room of one’s
own de Virginia Woolf, el feminismo se presenta como una respuesta de las mujeres a la
historia sobre mujeres llevada a cabo por hombres. Así, y de acuerdo a la taxonomía de
la historia del feminismo descrita por Elaine Showalter, vendrían dos etapas en las
cuales las mujeres responden de manera tendenciosa y refractaria a este tratamiento de
las mujeres desde el mundo masculino, en un primer lugar, y luego, en segundo lugar,
las mujeres encontrarían su lugar identitario desde una escritura totalmente femenina.
Mas, en un ala opuesta a esta creación femenina definida como écriture
femenine, como lo cita Paul Fry (2012, p. 268), el profesor de la Universidad de Yale da
cuenta del concepto de androgyny (p. 268), definido así por Virginia Woolf. En él, no se
espera una escritura eminentemente femenina, es decir irracional, proveniente de
oraciones eminentemente masculinas, sino que una mujer tiene la habilidad para escribir
como un hombre o como ella quiera escribir, sin tener que caer en un abismo pletórico
de sensibilidad y ajeno a la ciencia. Y es este último punto el cual Fry pretende abrazar
en su libro. El profesor dice lo siguiente:
If I say that a woman’s writing or women’s writing in general is of a
certain sort, if I identify a woman in a way that I take somehow to be
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recognizable – as intuitive, imaginative, impressionistic, sensitive,
illogical, opposed to reason, a refuser of that periodic sentence that we
associate with men’s writing – if I appropriate this identity for women
like the French Feminists, isn’t that simply to make a celebration out
of men’s condescending attitudes toward women in the second chapter
of A room of one’s own? If men keep for themselves reason, logic, and
all the rest of it, saying the head is higher than the heart, has anything
been accomplished except to claim that on the contrary the heart is
higher than the head? The paradigms of patriarchy remain intact. This
is where the theoretical problem arises. It calls for what people who
work in the mode of Judith Butler are quite willing to say in theory:
there is no such thing as a woman. If we work toward the hope that a
woman will someday be free to be whatever she wants to be
(including, of course, an angel in the house), then it is perhaps best for
her to be nothing at all except what she makes of herself. I’m nobody,
said Emily Dickinson. Who are you? (FRY, 2012, p. 269-270).

En base a lo anterior, Paul Fry está dándonos a entender que la postura feminista
a seguir para conseguir la liberación de la mujer consiste en apropiarse del rol
masculino asociado a la lógica y a la razón que históricamente ha sido atribuido al
hombre en desmedro de la mujer. Es un tema del rol social de la mujer en esta nueva era
feminista.

Breve reseña del feminismo en Chile

En base a lo planteado por la académica y filósofa feminista, la chilena
Alejandra Castillo, para hablar de feminismo en Chile, primero hay que entender la
naturaleza jurídica de la mujer desde la promulgación del código civil de Andrés Bello
en el año 1855, base del republicanismo estatal en Chile. En él, lo fundamental es el
concepto de la diferencia en tanto diferencia para el ingreso al espacio público. De allí
la dificultad de las mujeres para ingresar al espacio público en tanto eran concebidas
como seres diferentes a los hombres, quienes eran los indicados para realizar funciones
en el ámbito de lo público.
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En respuesta a lo anterior, nace el feminismo en Chile, como forma de
cuestionar esta diferencia que impedía a las mujeres el ingreso al espacio público. Este
feminismo se puede escindir en dos tipos de feminismos en Chile que tienen un orden
cronológico. Desde fines del siglo XIX y principalmente desde comienzos del siglo XX,
podemos encontrar lo que se conoce como feminismo liberal. Luego, desde la década de
los ochenta, comienza un nuevo feminismo, conocido como feminismo igualitario o
feminismo socialista.
El feminismo liberal está asociado principalmente con las libertades individuales
de la mujer, es decir el derecho a decidir. Estos derechos consideran la incorporación de
la mujer al espacio público de manera gradual y sólo desde un orden democráticopedagógico. Es por ello que, sólo unas cuantas privilegiadas lograrían finalmente una
suerte de justicia social a la mujer ya que no se pretende cuestionar ese orden general de
la diferencia entre hombres y mujeres.
La segunda ola del feminismo, conocido como feminismo igualitario o
feminismo socialista, comienza con los escritos de Julieta Kirkwood. Este feminismo
desplaza el concepto del feminismo liberal puesto que sí pretende cuestionar este orden
de la diferencia entre hombres y mujeres al poner énfasis en la emancipación y la
igualdad para la mujer. De esta manera, no sólo se cuestiona el orden de la mujer en el
espacio público sino que también se cuestiona el orden de la distribución de los bienes
en el espacio de lo privado para la mujer.

Currículum educacional
¿Qué se entiende por currículum educacional?

Currículum es aquello que comprende las consideraciones filosóficas con
respecto a lo que un grupo de persona cree acerca de la educación y como ese
pensamiento debería ser llevado a la práctica de manera que tanto los estudiantes como
la sociedad en general se puedan beneficiar de ello. Se define mejor en este enunciado:
“Curriculum is a very general concept which involves consideration of the whole
complex of philosophical, social and administrative factors which contribute to the
planning of an educational program” (ALLEN, 1984, p. 61).
A lo largo de la historia del siglo XX, las dos grandes tradiciones en currículum
son las siguientes:
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Currículum Tipo A

Esta tradición está estrictamente relacionada a programas de tipo estructural. De
acuerdo a White (1988, p. 45), es “an interventionist approach which gives priority to
the pre-specification of linguistic or other content or skill objectives”.

Currículum Tipo B

Esta tradición comprende los siguientes programas: basado en tareas, procedimental
y procesual. White (1988, p. 45) dice que el tipo de tradición B es “a noninterventionist, experiential, ‘natural growth’ approach”. De esta manera, en oposición a
la naturaleza centrada en el conocimiento del tipo de tradición A, la tradición B se basa
en el estudiante.

Análisis (discusión bibliográfica)
Relación entre feminismo y educación mistralianos en la Revolución
Mexicana

En relación a lo planteado en el marco teórico, es fundamental entender a
Gabriela Mistral en tanto feminista pero una feminista de su tiempo. Y para ello hay que
entender esta discusión desde dos perspectivas. En el caso del feminismo chileno,
claramente Mistral pertenece a un feminismo liberal ya que, principalmente, ella
entendía los derechos de la mujer desde un acceso igualitario a la educación y a las
letras. Del mismo modo, su pensamiento se adscribe a una maternidad que entiende el
rol reproductivo de la mujer como una suerte de identidad que la hace diferente al
hombre no sólo en cuanto a la naturaleza biológica de ambos sino también en cuanto a
su acceso al espacio público. Es por ello que Gabriela Mistral no estaba de acuerdo en
un trabajo forzado para la mujer, debido a que esto podía marginarla de su identidad en
tanto mujer.
Desde una segunda perspectiva, Gabriela Mistral podría ser considerada
feminista en tanto afín al feminismo francés, debido a que este consideraba una escritura
esencial femenina como diferente al hombre. Sin embargo, y como lo establece Paul
Fry, este feminismo que estaba amparado en la condescendencia masculina, descansaba
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en una escritura como propia al campo de la novela, no así al de la poesía ya que esta
era entendida como un campo eminentemente masculino. Es por ello que, si bien,
Mistral se asemeja a este feminismo francés debido a que lucha por los derechos de la
mujer aun manteniendo esta diferencia entre sexos, el sólo hecho de que ingresara al
campo poético, ejerciendo, de esta manera, una escritura cercana a la androginia de
Virginia Woolf mencionada por Fry, hace que esta relación entre teoría y práctica
feminista mistralianas sea aporética. Hay una contradicción latente entre un feminismo
de la diferencia en el discurso mistraliano y la práctica feminista emancipatoria en la
poesía de Gabriela Mistral.
De esta forma, es este feminismo de contradicciones fundamentales el cual
Gabriela Mistral inserta en su práctica feminista en el contexto de la Revolución
Mexicana, en el cual debía integrarse al pobre, al indio y a la mujer a la educación.

Importancia actual del legado mistraliano en el campo educacional

Es realmente interesante el hecho de que la librepensadora y excelsa pedagoga y
poeta conocida como Gabriela Mistral fuera contraria a la herencia pedagógica alemana
y luchara por una educación centrada en los y las estudiantes y su creatividad, debido a
que esta última daba realce al aprendizaje por sobre la enseñanza. Este tipo de
concepción en educación ocurre de manera generalizada en el mundo con la irrupción
de la tradición B en currículum educacional en el contexto tradicional educativo de la
era moderna conocido como tradición A en educación.
Lo anterior básicamente quiere decir que el pensamiento pedagógico mistraliano
que estuvo en sintonía con el de Vasconcelos, proveniente del pensamiento de la
revolución mexicana, era una postura revolucionaria en el contexto de la educación
chilena y latinoamericana. Era un pensamiento revolucionario porque fue pionero y se
adelantó a su época ya que, si bien Mistral no fue comprendida por la mayoría de sus
pares de la época, claramente su pensamiento ha sido más que abrazado por la nueva
pedagogía de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI.
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Conclusión

Si bien Gabriela Mistral fue una revolucionaria en la educación, en apariencia
fue mucho más conservadora en su rol de feminista, aunque ser feminista lleve consigo
ciertamente un rol revolucionario. Mas, en esta patente dicotomía de nivel en la, a su
vez, conexión entre feminismo y educación en la práctica pedagógica de Gabriela
Mistral, una pregunta no puede dejar de aparecer en esta contradicción de un feminismo
identitario que defiende la diferencia y esta práctica poética de orden masculina. ¿Será
que este feminismo epocal y de corte más liberal mistraliano no fuera más que un
simple distractor para educar a la mujer y emanciparla? Quizás, a través de la invitación
a la educación y las letras, Gabriela Mistral pretendía alterar el orden de representación
de los sexos comenzando por incorporar a la mujer al campo masculino de la escritura
poética. Si esto fue realmente lo que Mistral intentó hacer, claramente la relación entre
feminismo, educación y una práctica pedagógica revolucionaria es fundamental y
necesaria.
Por lo anterior, se puede concluir que Gabriela Mistral fue revolucionaria al
defender una nueva pedagogía en Latinoamérica ya que no sólo incorpora un
componente feminista sino que también su práctica pedagógica se ve sustentada en un
pensamiento educacional temprano coincidente con paradigmas pedagógicos posteriores
de suma importancia en la actualidad.
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Resumo: Partindo do princípio que a categoria que é afetada de forma mais intensa

pelas decisões administrativas do Estado é a dos servidores públicos federais, que ao
mesmo tempo é agente e alvo de políticas públicas, fazemos uma rápida
contextualização de sua situação no início dos anos 1990 em comparação com países
desenvolvidos para, enfim, fazer uma análise do “Plano Diretor da Reforma do
Aparelho do Estado” produzido pelo governo de Fernando Henrique Cardoso em 1995.
Neste artigo tentaremos demonstrar que, frente a um quadro de trabalhadores
desvalorizados, desmotivados, com baixos salários e alta qualificação, o “Plano Diretor”
surge sob clara inspiração toyotista como meio de reorganizar jurídica e
administrativamente o Serviço Público Federal, propondo demissões, aumentando as
obrigações, incrementando avaliações, cooptando sindicatos e transferindo a
subordinação objetiva do chefe imediato para a subjetividade do atendimento ao
cidadão como meios para intensificar o trabalho e aumentar a exploração sobre o
funcionário público.
Palavras-chave: Serviço público; toyotismo; sociologia do trabalho.
Public Toyotism: The Master Plan oh the State Apparatus Reform
Abstract: Assuming that the category that is affected more strongly by the state

administrative decisions is the federal civil service, which is at the same time agent and
target of public policy, we do a quick contextualization of their situation in the early
1990s in compared to developed countries to finally make an analysis of the “Master
Plan of the Reform of the State Apparatus” produced by the Fernando Henrique
Cardoso government in 1995. In this article we will try to demonstrate that, in front of a
picture of undervalued and unmotivated workers, with low wages and high
qualification, the “Plan” comes under clear toyotist inspiration as a way to reorganize
legally and administratively the Federal Public Service, proposing layoffs, increasing
obligations and ratings, co-opting unions and transferring the objective subordination of
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the immediate boss to the subjectivity of to serve the citizens as a means to enhance the
work and increase the exploitation of the public funcionary.
Keywords: Public service; toyotism; sociology of work.

Introdução

A

s ações e decisões de um Estado se refletem na vida das pessoas, seja direta
ou indiretamente. Seja um Estado centralizador ou um que pouco participa
da economia, qualquer que seja seu projeto político gera efeitos reais na

dinâmica da sociedade. Dentre aqueles mais direta e intrinsecamente ligados às ações
estatais estão os servidores públicos. Se por um lado são eles que efetivamente tocam o
funcionamento do Estado e colocam em prática os desígnios e estratégias estipulados
pela classe política e por aqueles servidores de cargos de direção e assessoramento
superiores (os “DAS”), são eles também que têm uma relação direta de patrão e
empregado com o Estado, e ainda por cima sofrem a pressão social por serem a
personificação das políticas públicas na relação direta com a população. No entanto, o
Serviço Público é um dos temas menos estudados nas Ciências Sociais.
Ao longo do século XX, o Serviço Público passou por muitas transformações,
desde seu fortalecimento inicial no governo Vargas até as transformações promovidas
pela promulgação da lei nº 8.112 em 1990, que instituiu o Regime Jurídico Único (RJU)
e separou de vez o funcionário público do empregado privado, que é regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Neste sentido, o então presidente da
República Fernando Henrique Cardoso (FHC) criou a Câmara da Reforma do Estado,
que em 1995 produziu um documento: o “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do
Estado”, com diretrizes para reformar a estrutura do funcionalismo federal, seja do
ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista administrativo, com relação a metas e
avaliações.
O presente trabalho tem como objetivo analisar este Plano Diretor. Em nosso
ponto de vista, tal projeto está inserido numa lógica de reaproximar o Serviço Público
da concepção de organização do trabalho da iniciativa privada, tendo como norte sua
flexibilização nos moldes do toyotismo. Neste artigo apontaremos como as propostas
toyotistas serão colocadas no Plano Diretor, impactando nas relações de trabalho do
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servidor. “Em um mundo segmentado, a burocracia trouxe para o trabalho no governo a
mesma lógica da linha de montagem dos processos industriais, seja do ponto de vista da
especialização funcional e/ou da autoridade hierárquica”.1
Breve contextualização

Guerreiro Ramos (1994) foi um dos que pensaram a respeito dos funcionários
públicos. Ele afirma que o tradicional e o moderno se fundem no Estado brasileiro,
formando um sistema dual. De um lado, encontramos o dinamismo, o preparo técnico e
a remuneração condizente com o “mercado” das empresas estatais, autarquias e grupos
executivos voltados para o desenvolvimento econômico (ou da busca dele). Enquanto
isso, do outro, nos deparamos com o “formalismo” da burocracia desvalorizada, ligada
ao “tipo clássico de servidor”.
A partir dos anos 1990, o capitalismo no país mudou de foco, deixando de ser
impulsionado pelo setor público, passando para um quadro em que o Estado limitava-se
a mero regulador das atividades econômicas e provedor de assistência social. Nesse
sentido, de 1989 a 1992, o número de funcionários públicos federais caiu de 1.533.382
para 1.324.523, enquanto que a parcela do Produto Interno Bruto utilizada com as
despesas de pessoal foram de 6,38% em 1989 para cerca de 3,82% em 1992, até chegar
a 2,94% em 1993, conforme dados publicados.2
Difunde-se na mídia a imagem de que a culpa pelos problemas orçamentários do
governo é dos gastos com os servidores que, em gigantesca maioria, ganham
vencimentos muito abaixo dos valores de mercado. Uma pesquisa baseada em dados do
Pnad de 1981/1990 mostra que, em 1990, somente Japão, Luxemburgo e Suíça, dentre
os 22 países da OCDE, apresentavam uma participação da esfera pública no emprego
total inferior à nossa. A proporção dos trabalhadores do setor público para o total de
trabalhadores era de 1 em cada 7 nos EEUU pós-Reagan, 1 para 5 no Reino Único pósThatcher, e incríveis 1 para 3 na Suécia, enquanto que a proporção era de 1 a cada 8 no
Brasil, conforme os estudos de Urani (1995a).

1

GOMES, Edgar da Nóbrega. Fazer a mudança: o continuísmo nos dois governos Lula das políticas de
FHC para o funcionalismo federal pode ser observado através desta avaliação positiva do livro de
Osborne e Gaebler (1994) divulgada por um membro do Diretório Regional do PT/SP na página da
Fundação
Perseu
Abramo
na
internet:
<http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/article.php?storyid=1556>.
2
Enap-SAF-Cedec, 1993 e Folha de S. Paulo – Especial, 11 set. 1994.
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Este estudo revela também que, em contrapartida à estabilidade no emprego,
quase a totalidade dos funcionários públicos, principalmente os de maior nível de
escolaridade, recebia salários menores que os empregados na iniciativa privada (exceto
os com menos de um ano de estudo, que ganhavam valores condizentes com o
mercado), quando o setor público apresenta perto de 20% mais indivíduos de nível
superior que o setor privado. O estudo do Cedec-Enap também mostra que o número de
8,9 funcionários públicos da esfera federal brasileira para cada mil habitantes era muito
inferior ao dos principais países desenvolvidos, como os 46,4 da França, 53,4 da
Espanha, 65 da Itália e os 91,4 da Inglaterra.
Esses dados revelam que temos uma participação baixa dos servidores públicos
no total de empregados, e que eles ganham abaixo do valor de mercado, apesar de, em
seu conjunto, terem um nível de escolaridade superior em comparação com os outros
trabalhadores. Além disso, na década de 1980, o setor público em média “pagou salários
45% superiores aos da iniciativa privada, mas essa remuneração foi 15% maior para os
trabalhadores não qualificados, chegando a ser 38% menor para os trabalhadores com
educação superior” (NOGUEIRA, 2005, p. 185).
Tendo em vista essa conjuntura, Urani conclui que o problema do funcionalismo
não é devido a que o Estado
empregue muito ou mal, ou ainda a que pague salários exorbitantes a
seus funcionários. O problema parece passar muito mais pela má
gestão dos recursos humanos, uma vez que estes já ingressaram no
setor, o que inclui, evidentemente, a questão salarial. Eventuais
reformas, portanto, deveriam encaminhar-se mais no sentido de alterar
o quadro institucional (...) do que simplesmente reduzir o tamanho do
setor (URANI, 1995b).
A área de recursos humanos do Estado se defronta com os
seguintes desafios: um contingente de servidores desmotivados, sem
plano de carreira, os qualificados recebendo baixos salários e, na
maioria das vezes, mal aproveitados, uma grande parte sem
qualificação profissional para exercer novas funções e o excesso e a
falta de servidores em diferentes regiões (NOGUEIRA, 2005, p. 185).
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Segundo o próprio Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (o qual, a
partir de agora citaremos somente a página), “o que se está iniciando é uma ampla
reforma administrativa, para a qual este Plano Diretor estabelece as diretrizes” (p. 25).
Contudo, em primeiro lugar, é importante levarmos em conta a definição de aparelho do
Estado dada pelo documento:
Entende-se por aparelho do Estado a administração pública em sentido
amplo, ou seja, a estrutura organizacional do Estado, em seus três
poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e três níveis (União,
Estados-membros e Municípios). O aparelho do Estado é constituído
pelo governo, funcionários e pela força militar. O Estado, por sua vez,
é mais abrangente que o aparelho, porque compreende adicionalmente
o sistema constitucional-legal, que regula a população nos limites de
um território. O Estado é a organização burocrática que tem o
monopólio da violência legal, é o aparelho que tem o poder de legislar
e tributar a população de um determinado território (p. 12).

Os problemas estruturais pelos quais estava passando o Estado brasileiro
levaram à idealização de tal plano de reforma como um instrumento no sentido de
“promover a correção das desigualdades sociais e regionais” (p. 6), bem como as
inovações que se buscará implementar a partir de sua entrada em cena.
De acordo com o plano, a economia de um país depende da harmônica
comunhão entre Estado e mercado. Nas crises do liberalismo nas décadas de 1920 e
1930, foi o mercado quem desequilibrou a economia, enquanto que nos anos 1970, com
desdobramentos que levaram a crises nos anos 1980, foi o Estado intervencionista quem
teve esse papel. O modelo adotado anteriormente de Estado como agente do
desenvolvimento estaria superado, posto que o Brasil já teria empresas privadas capazes
de ocupar o lugar estatal com maior eficiência, e tal modelo teria resultado num grave
desequilíbrio das contas do governo, grande inflação, além de atrelar ao processo
produtivo toda a rigidez e normalização de processos inerentes à burocracia.
A partir disso, nas palavras de Fernando Henrique Cardoso: “a reforma do
Estado passou a ser instrumento indispensável para consolidar a estabilização e
assegurar o crescimento sustentado da economia” (p. 6), melhorando a capacidade do
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Estado de governar. A reforma do aparelho do Estado objetiva substituir,
paulatinamente, “um tipo de administração pública burocrática, rígida e ineficiente,
voltada para si própria e para o controle interno, para uma administração pública
gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento ao cidadão” (p. 13).
Seria implementada uma administração gerencial voltada ao cidadão enquanto
cliente, em oposição à política do Dasp de Vargas, patrimonialista, voltado mais para o
controle da própria atividade burocrática do Estado. Essa modalidade de administração
deveria objetivar, de uma maneira geral, a meritocracia, a estrutura de remuneração, a
profissionalização do servidor, a organização das especialidades em carreiras e a
avaliação de desempenho e recompensa por ele. Superando a administração burocrática,
flexibilizar as normas e os processos de modo a tornar mais rápido e otimizado o
atendimento ao cidadão. Enfatizando os resultados, o plano argumenta que
pratica-se a competição administrada no interior do próprio Estado,
quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades
internas. No plano da estrutura organizacional, a descentralização e a
redução dos níveis hierárquicos tornam-se essenciais” (p. 16).

É grande a semelhança com o toyotismo em suas políticas de avaliação de
desempenho e recompensa, de estímulo à concorrência entre iguais que resulta no
individualismo, e de descentralização administrativa que reduz hierarquias e transmite
poderes de decisão sobre a melhoria dos processos diretamente para o trabalhador. Em
oposição à rigidez da repetição da burocracia e do fordismo, pretende estabelecer uma
nova “cultura” entre os servidores com “descentralização de funções” – que permite, ou
quase nos obriga a traçar um claro paralelo com o princípio ohnista de
multifuncionalidade e polivalência.3 “A administração pública gerencial inspira-se na
administração de empresas, mas não pode ser confundida com esta última” (p. 16). Seria
ingenuidade de nossa parte pensar ser casual a escolha dos termos quando se diz que “a
superação das formas tradicionais de ação estatal implica descentralizar e redesenhar as
estruturas, dotando-as de inteligência e flexibilidade, e sobretudo desenvolver modelos
gerenciais para o setor público” (p. 40).

3

Que podemos ver claramente nos mais recentes editais de concursos públicos em que, além da descrição
habitual das atividades e serem realizadas em cada cargo, consta também um texto genérico referente a
“qualquer atividade necessária à realização das atividades” daquele órgão.
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Defende a Câmara da Reforma do Estado que é imperativo estabelecer bases
racionais e modernas em oposição à rígida hierarquia e ao foco no controle dos
procedimentos e não dos resultados. A busca pela eficiência atende pelo nome de
“administração gerencial”, que, através da descentralização e do controle dos resultados,
sempre levando em consideração a qualidade e a produtividade, almeja melhor atender
o agora chamado “cidadão-cliente”. As semelhanças com o toyotismo saltam aos olhos.
Quer-se abandonar o padrão rígido e focalizado nos processos – a exemplo do fordismo
– para instituir um controle a posteriori, um controle que entende que o trabalhador
pode desenvolver um procedimento novo, desde que este atenda mais rápido e melhor o
cidadão, que passa a ser entendido como cliente dos serviços prestados pelo Estado,
como o conceito de “cliente-rei”.
A flexibilização idealizada fica ainda mais clara quando se propõe reduzir a
abrangência da estabilidade e do RJU, ao passo de permitir a contratação de servidores
por meio da CLT. Essa ação valorizaria o servidor, promovendo sua criatividade,
responsabilidade e até mesmo “dignidade”, proporcionando grande motivação
profissional. “A rigidez da estabilidade assegurada aos servidores públicos civis impede
a adequação dos quadros de funcionários às reais necessidades do serviço, e dificulta a
cobrança de trabalho” (p. 26), ou seja, “a legislação que regula as relações de trabalho
no setor público é inadequada, notadamente pelo seu caráter protecionista e inibidor do
espírito empreendedor”. Diz o plano que “a boa gestão é aquela que (...) desenvolve
sistemas de motivação não apenas de caráter material, mas também de caráter
psicossocial, dá autonomia aos executores e, afinal, cobra os resultados” (p. 38).
A “cultura gerencial” proposta visa a “cooperação entre administradores e
funcionários” (p. 48), e não a relação explicitamente despótica de comando. Busca-se
através da disseminação dessa nova cultura uma cooptação do funcionário a agir em
“comunhão” com o chefe, abrandando a forma de enxergar as relações de trabalho:
só esse tipo de cultura permite a parceria e a cooperação. Só através
dela será possível viabilizar não apenas as diversas formas de parceria
com a sociedade, como também a cooperação no nível vertical entre
administradores e funcionários públicos, entre governo e sindicatos de
funcionários. A verdadeira eficiência é impossível sem essa parceria e
essa cooperação (p. 54).
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A assertiva de que “a administração pública burocrática [é] produto de um
estágio inferior da sociedade, muito mais autoritário e classista” (p. 54), torna-se
emblemática ao demonstrar que o que se busca é, sim, um consenso onde, na realidade,
a tomada de decisões ocorre numa mão única, de cima para baixo. O trabalhador é
induzido a acreditar que não faz parte de um conjunto de trabalhadores, de uma classe
social, mas de um todo onde a sua existência faz sentido dentro da lógica do
funcionamento do Estado. Onde ele não faz sentido enquanto ser humano, mas
enquanto funcionário inserido no contexto em que realiza o seu trabalho. Onde o
trabalhador é induzido a acreditar que faz parte do Estado, quando a verdadeira tomada
de decisões parte do alto escalão, do “núcleo estratégico” que corresponde, “no Poder
Executivo, ao presidente da República, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores
diretos, [os verdadeiros] responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas
públicas” (p. 41).
Quando Ricardo Antunes (1999) diz que no toyotismo o trabalhador é dotado do
saber-fazer, mas permanece alienado do produto final, posto que não tem acesso ao
caráter macro do processo e assim permanece também numa postura de estranhamento
frente ao seu trabalho, tal perspicácia cai como uma luva no servidor público idealizado
pelo Plano Diretor. No entanto, diferentemente da política da Toyota japonesa, que
chegou a instituir em alguns postos o “emprego vitalício”, o governo FHC queria
incentivar a identificação do trabalhador, para além de sua “missão institucional”,
também por meio do medo do desemprego:
É essencial contar-se com uma motivação negativa, possibilitada
através da demissão por insuficiência de desempenho. Embora
secundária em relação às motivações positivas, não há dúvida de que
sem ela será muito difícil, senão impossível, levar o funcionário
comum a valorizar o seu emprego (p. 40).

O documento também cita outras formas de demissão que não acalentam o sono
dos servidores, quando apresenta uma proposta de emenda à Constituição de
“flexibilização da estabilidade dos servidores estatutários, permitindo-se a demissão,
além de por falta grave, também por insuficiência de desempenho e por excesso de
quadros” (p. 51).
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Some-se a esta estratégia, a necessidade de compor salário através de
gratificações que as avaliações constantes e periódicas definem o merecimento. Essas
avaliações, que fornecem parâmetros para gratificações de diferentes espécies, levam
em consideração além da produtividade individual também a da célula em que o
trabalhador está inserido. O tratamento dos trabalhadores segundo suas células de
trabalho pressupõe o controle de um indivíduo sobre o outro para que os resultados do
grupo sejam “satisfatórios”, disseminando toda uma gama de vigilância mútua e
individualismo exacerbado. Wacquant (1996) pondera que esse tipo de avaliação se
aproxima a uma seleção natural, com a diferença fundamental de que nem mesmo os
mais fortes têm garantias de se manterem. Esta dicotomia entre “times de trabalho” e
competição interna, como nos alerta Linhart (2000), enfraquece a identidade coletiva, a
solidariedade de classe e a organização espontânea em sindicatos e associações,
dificultando que os trabalhadores tomem noção de sua coletividade, em oposição à
homogeneidade do “operário-massa” do fordismo/taylorismo.
É importante frisar que o toyotismo não busca uma nova organização da
sociedade. Ele apenas traz inovações de modo a ajudar o capital a superar a crise vivida
com o fordismo. Enquanto a dominação no fordismo era mais despótica, a filosofia
toyotista de que o trabalhador deve comungar do “espírito” da empresa, da “família”, é
mais consensual.
Para se ter uma ideia do nível de usurpação da personalidade do trabalhador,
Bernardo (2009) explica que nos manuais com as diretrizes das empresas, que são
entregues aos seus funcionários, encontra-se a definição de “respeito aos indivíduos”
como a atitude que os trabalhadores devem ter em assumir a responsabilidade pela
qualidade de seu trabalho perante a empresa, agindo sempre com um “espírito
empreendedor” no sentido de fazer de si uma filial pessoal da própria empresa, sem
contudo ter participação nos ganhos da “matriz”.
Entretanto, em alguns lugares, este “homem toyotisado”, que segue a
mentalidade da empresa, não tem grande aceitação. Deste modo, a cooptação deve ser
acompanhada também do velho medo do desemprego. Dassa e Maillard (1996)
observam muito bem que o empresário não quer um trabalhador subserviente, servil e
passivo, mas sim um trabalhador que faça uma adesão à empresa e que seja fiel a ela,
engajado à sua lógica sem ter de ganhar poder e/ou compensações financeiras em troca.
A partir do momento em que o trabalhador passa a ser um “colaborador” e
absorve o discurso, o patrão deixa de ser o responsável pela cobrança da quantidade e da
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qualidade. A pressão é toda transmitida para o cliente, sob a figura do “cliente-rei”, cuja
completa satisfação é altamente valorizada. Apesar do cliente não estar corporificado,
seu poder sobre os trabalhadores é efetivamente o de um deus soberano que está acima
dos métodos de controle e disciplina da empresa. A não corporificação permite também
que a intensificação do trabalho seja implementada sob o pretexto de suprir as
necessidades do “mercado”, um fator externo ao trabalho e sobre o qual não se pode ter
o menor domínio. A pressão não é exercida por agentes palpáveis como chefes, gerentes
e patrões, mas por entes fluidos e intangíveis. Segundo Fantasia (2001), o fato é que
essa ideologia do “cliente-rei” obscureceu a figura do trabalhador no processo
produtivo, do qual o consumidor passa a ser sujeito e objeto ao mesmo tempo. Tal
ideário seria também transmitido ao servidor público que, antes de responder ao seu
chefe, está servindo ao conjunto da sociedade – seu chefe maior.
Como foi bem colocado por Boltanski e Chiapello (1999), substituiu-se o
“savoir-faire” da lógica do fordismo/taylorismo pelo “savoir-être”, na qual o
trabalhador não deve meramente saber fazer algo, mas saber portar-se, saber ser o tipo
de indivíduo mentalmente estruturado da forma com que a empresa espera que ele seja.
Deste modo, até mesmo a denominação do trabalhador dentro da empresa muda, de
“operário”, “funcionário” ou “empregado”, para o leve termo “colaborador”, não
condizente com a exploração a que ele está submetido. A política da flexibilização
desqualifica as preocupações com o trabalho de modo a mascarar as novas formas de
exploração, com a substituição do “político pela técnica” e “do conflito social pelo
gerenciamento da emotividade” (ABREU, 2004, p. 90).
No toyotismo, o trabalhador deixa de ser desqualificado como no fordismo, mas
tampouco passa a ser especializado. As palavras de ordem passam a ser polivalência e
multifuncionalidade, onde os trabalhadores veem um aumento da intensificação da
exploração do trabalho, posto que agora têm de realizar múltiplas tarefas diferentes para
além daquelas suas corriqueiras. Exemplo disso é que os últimos editais de concursos
públicos vêm sempre, além das atribuições dos cargos, um texto genérico que diz que,
dentre as atribuições estão toda e qualquer outra relacionada à necessidade daquele
órgão. É exigido como um complemento obrigatório à manutenção do ambiente à sua
volta, a correção do que estiver errado, a sugestão de melhorias e a eventual ajuda a um
colega com dificuldades, ou seja, atividades até então atribuídas exclusivamente à
gerência, sem incremento salarial por isso. O trabalhador não necessita ser qualificado,
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mas ser dotado de diversas “competências” que permitam a sua adaptação em função de
diferentes objetivos e situações, e não mais simplesmente de tarefas.
A porosidade do trabalho é ainda mais reduzida, ao passo que o controle
patronal sobre os funcionários aumenta. Se a racionalidade do toyotismo resulta de
forma direta em economia de tempo de trabalho, indiretamente essa economia de tempo
se reflete na diminuição do número de trabalhadores, que é na realidade o objetivo
central. A flexibilidade da produção exige flexibilidade também e fundamentalmente do
trabalhador e de seus direitos.
O toyotismo representou a superação das barreiras do fordismo que haviam
culminado numa crise do capitalismo. O modelo japonês surgiu como uma alternativa
do capital para reestruturar as formas de dominação, de conquista da hegemonia, e se
mostrou – e se mostra – ainda mais eficaz que o seu modelo precedente. Através da
incitação de uma nova mentalidade ao trabalhador, que passa a se ver como um
apêndice da empresa, vivendo para ela, em competição com os seus iguais – o que leva
a um afastamento de sua consciência de classe – e, assim, se doando ao ideário burguês,
permite um aumento da intensidade de trabalho, sob a ótica deturpada da imperiosa
satisfação do cliente-rei, do cidadão. Isso tudo sob um forte controle praticado sob
diversas formas, seja o controle mútuo do trabalho em equipe, ou a manutenção da
visão compartilhada que na verdade é cooptada através de gratificações e de avaliações
que vão além dos aspectos técnicos produtivos e chegam a analisar o comportamento
pessoal do trabalhador. Características essas que compõem um projeto que tem sido
implementado no serviço público da esfera federal, cujo resumo e símbolo é o “Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”.
Se em 1995 essas eram apenas algumas propostas que em alguns pontos foram
um pouco ou não à frente, hoje esse tema está mais em voga do que nunca com o
impeachment de Dilma Roussef e o projeto de reavaliação da CLT proposto por Michel
Temer. O lema “não pense em crise, trabalhe” é sintomático.
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