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Resumo: Alberto Ikeda expôs em uma mesa redonda do XV Congresso Brasileiro de Folclore a 

necessidade de um debate acerca das motivações e objetivos das políticas culturais de 

patrimonialização. Para que patrimonializar? Quais os benefícios que essa patrimonialização traz 

para o grupo cultural em questão e para a própria manifestação em si? Ikeda denunciou que as 

políticas de patrimonialização não sabem o que estão propondo. As pessoas responsáveis por essas 

políticas não têm domínio sobre o tema e por isso mesmo propõem esse molde baseado no registro 

e na preservação. Nesse cenário, o presente trabalho pretende tomar uma análise de diferentes 

abordagens dentro da etnomusicologia como definição de um quadro que possa ser comparado com 

a situação das políticas culturais atuais visando trazer assim contribuições para essa discussão 

acerca da patrimonialização das chamadas culturas populares. O foco dessa comparação será sobre 

o direcionamento da etnomusicologia para uma abordagem mais autocrítica e politizada da 

produção de conhecimento a partir de implicações teórico-metodológicas da virada epistemológica 

das humanidades no século XX. Explicitando as diferenças entre uma abordagem com ênfase na 

complexidade dos aspectos sonoros das tradições destacadas e uma perspectiva antropológica para 

o universo da significação sonora, a partir de suas relações de pertinência ou refração com o 

conjunto da cultura, pode-se traçar um paralelo com as políticas de patrimonialização, quando essas 

tomam por objetivo a produção de um CD ou uma apresentação em um palco no formato de 

espetáculo, valorizando assim aspectos estéticos descontextualizados do todo cultural daquela 

manifestação.  

Palavras-chave: Etnomusicologia, Patrimônio Imaterial, Políticas Culturais. 

 

 

Introdução 

 

Alberto Ikeda expôs em uma mesa redonda do XV Congresso Brasileiro de 

Folclore a necessidade de um debate acerca das motivações e objetivos das políticas 

culturais de patrimonialização (Ikeda, 2011). Para que patrimonializar? Quais os benefícios 

que essa patrimonialização traz para o grupo cultural em questão e para a própria 

manifestação em si? Ikeda denunciou que as políticas de patrimonialização não sabem o 
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que estão propondo. As pessoas responsáveis por essas políticas não têm domínio sobre o 

tema e por isso mesmo propõem esse molde baseado no registro e na preservação. 

A partir do recente contato mais próximo com diferentes perspectivas 

etnomusicológicas, ocorreu-me que principalmente as abordagens presentes a partir do que 

Samuel Araujo chamou de virada epistemológica das humanidades do século XX (Araujo, 

2009), poderiam ser aplicadas em uma discussão acerca do redirecionamento das políticas 

de patrimonialização imaterial. O foco dessa comparação será sobre o direcionamento da 

etnomusicologia para uma abordagem mais autocrítica e politizada da produção de 

conhecimento em comparação com políticas culturais que precisam tomar o mesmo rumo. 

 

Campo de produção erudita 

 

 Para entender melhor a origem e as motivações dos rumos atuais das políticas de 

patrimonialização vamos recorrer ao quadro conceitual traçado por Pierre Bourdieu acerca 

do campo de produção erudita (Bourdieu, 1974). A origem dessa valorização das práticas 

culturais através de sua característica essencialmente estética surgiu a partir de uma 

autonomização do campo de produção erudita frente aos campos político, econômico e 

religioso, dando origem a um sistema próprio de relações de produção, circulação e 

consumo de bens simbólicos. Com a ascensão da burguesia se formou um público anônimo 

possibilitando aos profissionais especializados na produção artística não apenas uma 

independência da aristocracia e da Igreja, mas também um processo de legitimação 

paralelo. Foi se constituindo “um corpo cada vez mais numeroso e diferenciado de 

produtores e empresários de bens simbólicos cuja profissionalização faz com que passem a 

reconhecer exclusivamente um certo tipo de determinações” (idem). 

Com a Revolução Industrial essa busca por uma autonomização do campo se 

acelera ainda mais: 

No momento em que se constitui um mercado da obra de arte, escritores e 

artistas tem a possibilidade de afirmar a irredutibilidade da obra ao 

estatuto de simples mercadoria como também a singularidade da 

condição intelectual e artística. (idem) 

Segundo o autor, a constituição da obra de arte como mercadoria e a aparição de 

uma categoria particular de produtores de bens simbólicos destinados ao mercado, criam-se 

condições para o surgimento de uma teoria pura da arte. Esta teoria da arte enquanto tal 

instaura uma dissociação entre a arte como simples mercadoria e a arte como pura 

significação. A arte como pura significação levou a “procedimentos destinados a afirmar a 

especificidade e o caráter insubstituível do produto e do produtor, dando ênfase ao aspecto 

mais específico e mais insubstituível do ato de produção artística” (idem). Em outras 

palavras a “afirmação do primado da forma sobre a função, (...) da maneira de dizer sobre a 

coisa dita, sacrificar o assunto. (...) forçar a linguagem para forçar a atenção à linguagem”. 

(idem) O que se configura exatamente como uma das consequências diretas de algumas 

políticas de patrimonialização. 

Quando busca a patrimonialização de uma manifestação cultural específica através 

de seu registro, as políticas culturais estão admitindo essa maior importância da forma 

sobre a função. Trazendo a discussão para um exemplo do campo musical, o que interessa 
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para a patrimonialização é não deixar determinado repertório desaparecer. Simplesmente 

registrar em CD, DVD ou mesmo promover apresentações de determinados grupos 

denuncia o olhar formal sobre essas práticas. Nessas ocasiões onde a manifestação é 

retirada do contexto de seu ritual, ela perde a sua função social original, podendo em 

muitas ocasiões se transformar em nada mais do que entretenimento exótico para não-

nativos. 

As consequências diretas desse modelo de patrimonialização são muitas. Se o 

interesse é na manifestação enquanto sua forma, podemos presumir que as que estejam 

muito distantes de um ideal estético, mesmo que sob um olhar exótico, daqueles que 

selecionam as manifestações, nunca serão contempladas pela patromonialização. Será que 

as manifestações mais “feinhas” tem menos valor social do que as mais “bonitinhas”? 

Quem será que corre mais risco de desaparecer e portanto precisa de mais atenção das 

políticas culturais? Adentraremos portanto no campo de saber da etnomusicologia 

buscando uma alternativa a essa perspectiva. 

 

Etnomusicologia 

 

Thiago de Oliveira Pinto nos indica um caminho alternativo para o tratamento da 

música: 

música raras vezes apenas é uma organização sonora no decorrer de 

limitado espaço de tempo. É som e movimento num sentido lato (seja 

este ligado á produção musical ou então à dança) e está quase sempre em 

estreita conexão com outras formas de cultura expressiva. Considerar 

esse contexto amplo, quando se fala em música, é estar adotando um 

enfoque antropológico. (Oliveira Pinto, 2001) 

O enfoque antropológico denunciado pelo autor é essencial para repensarmos as 

políticas de patrimonialização. As manifestações culturais não podem ser tratadas apenas 

em seu valor estético que muitas vezes é tratado como exótico, elas são de suma 

importância para a identidade cultural desses povos além das funções sociais mencionadas 

anteriormente. Se é interessante manter essas práticas vivas dentro da nossa cultura como 

valorização da diversidade, na contramão da globalização de mão única imposta pela 

cultura hegemônica, transpor um ritual para um palco ou estúdio já configura uma 

transformação agressiva. Se o argumento é valorizar a diversidade, o aspecto mais 

importante a se valorizar é justamente o contexto cultural em sua relação com a 

manifestação propriamente dita, o que é totalmente excluído na transposição dessas 

manifestações para o palco ou estúdio. Mas se as culturas populares tem muito a nos 

ensinar acerca da contextualização cultural de determinada manifestação, e aprenderemos 

muito mais a partir de uma observação sob esse ponto de vista ao invés de simplesmente 

escutarmos os CDs ou assistirmos a apresentações no formato de espetáculo, ainda é 

necessária uma urgência para repensarmos a cultura como ferramenta de ação social. 

 

Virada epistemológica nas humanidades 

 A etnomusicologia sofreu entre as décadas de 70 e 80 uma guinada autocrítica que 

dá origem a uma série de novas abordagens, conceituações, reflexões e metodologias 
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acerca da produção de conhecimento, o que foi definido por Samuel Araújo como virada 

epistemológica das humanidades do século XX (Araujo, 2009). A perspectiva mais 

presente nessa virada epistêmica é a urgência para a necessidade de reconhecimento da 

dimensão política da pesquisa acadêmica, objetivando “a compreensão das antigas e novas 

formas de desigualdade, dominação e exploração humanas, mas também, e principalmente, 

possibilitando sua superação” (idem). Apenas a identificação dessa dimensão como eixo 

principal já possibilita repensarmos as políticas de patrimonialização. Será que as mesmas 

estão preocupadas com as desigualdades presentes na sociedade, notadamente em muitos 

dos grupos pertencentes á cultura popular, ou apenas visam a apropriação de manifestações 

culturais de interesse de determinado setor social? Se a diversidade cultural pode ser 

benéfica ao contexto nacional como um todo, e até mesmo em nível internacional, não 

haveria uma contradição em se pensar políticas públicas para grupos sociais 

desfavorecidos que têm por objetivo a fabricação de mercadorias destinadas a outros 

grupos sociais (pensando aqui ainda com relação ás políticas de patrimonialização que 

objetivam CDs, DVDs e shows)? Como relacionar então as políticas culturais com um 

impacto social mais direto em vias de superação das desigualdades sociais? 

A implicação metodológica mais abordada nos três artigos de Samuel Araujo que 

são o principal referencial teórico da presente discussão é a pesquisa-ação participativa, 

que abre novos caminhos à colaboração entre perspectivas acadêmicas e extra-acadêmicas. 

O autor indica as “assimetrias de poder entre pesquisadores e pesquisados como fator 

inibitório de uma efetiva e inovadora compreensão da diversidade e da desigualdade” 

(Araujo, 2009), argumentando para a participação ativa na produção de conhecimento dos 

atores sociais implicados na pesquisa, não apenas como co-autores no processo 

metodológico, mas principalmente participando na negociação dos resultados em vias de 

relacionar os mesmo com demandas da comunidade estudada. Nessa perspectiva pode ser 

viabilizado o impacto social tanto através de ações realizadas a partir da colaboração de 

acadêmicos e não-acadêmicos, como na potencial formação dos nativos “em um complexo 

sujeito coletivo, condutor da transformação social” (Araujo, 2013), viabilizada no contexto 

da pesquisa de Araujo pelo diálogo baseado na práxis pedagógica de Paulo Freire (1970). 

 Aqui podemos vislumbrar dois aspectos muito importantes numa comparação com 

as políticas de patrimonialização, tanto no sentido de envolver os nativos na negociação 

dos objetivos das políticas culturais – será que o que eles mais precisam é de estar em 

palcos e gravando cds? – quanto no sentido de envolve-los mais ativamente na aplicação 

dessas políticas, mesmo quando objetivam um registro. Os próprios editais direcionados á 

patrimonialização exigem competências que a maioria dos nativos das culturas populares 

não têm – justamente por fazerem parte de uma classe social desfavorecida – ficando a 

mercê de produtores que efetivamente executam as ações do projeto, transformando em 

muitos casos os agentes da manifestação apenas como mão-de-obra. E se essa 

profissionalização parece oferecer uma boa alternativa para esses nativos que antes não 

tinham a oportunidade de trabalharem com a sua cultura, Marx denuncia o caráter de 

dominação por traz desse quadro: 

Não basta que haja de um lado, condições de trabalho sob a forma de 

capital, e, de outro, seres humanos que nada tem para vender além de sua 

força de trabalho. Tampouco basta forçá-los a se venderem livremente. 

Ao progredir a produção capitalista, desenvolve-se uma classe 

trabalhadora que, por educação, tradição e costume, aceita as exigências 

daquele modo de produção como leis naturais evidentes. (MARX, 1968, 

p. 854) 
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 Será que os nativos das culturas populares realmente estão aceitando as condições 

do edital por acreditarem nesse modelo, ou aceitam pois não tem outra alternativa? É 

preciso dar voz aos nativos, tanto no sentido do direcionamento dessas políticas, como 

comentado anteriormente, quanto na execução do projeto em si. Que validade tem um livro 

sobre Jongo de um autor acadêmico descrevendo essa manifestação sobre o seu ponto de 

vista, em comparação com um material elaborado pelos próprios jongueiros, mesmo que 

escape das formas acadêmicas de produção de conhecimento aceitas pela nossa sociedade? 

Envolver os nativos ativamente no trabalho e na produção de conhecimento – em diálogo 

com pesquisadores, por que não? – implica uma visão de transformação desses agentes, e 

não na utilização do mesmo para um terceiro fim, o que caracterizaria o trabalho alienado. 

 

Trabalho acústico 

 

Outra perspectiva etnomusicológica, já contextualizada na virada epistêmica, que 

pode trazer uma contribuição para a discussão acerca da patrimonialização nessa 

perspectiva Marxista é o conceito de trabalho acústico, exposto por Araujo. O autor faz 

uma remissão aos conceitos de Marx sobre valor de uso e valor de troca, tomando como 

referência sua “distinção relativa entre duas acepções de trabalho, uma que seria a 

capacidade humana universal de transformar o mundo sensível em objetos humanizados, e 

outra que se referia ao trabalho alienado, de fato ou potencialmente, em mercadoria” 

(Araujo, 2013). O termo trabalho acústico foi herdado da filosofia da linguagem de 

inspiração marxiana proposta por Ferruccio Rossi-Landi: 

Nela, o autor discute a linguagem como uma categoria específica de 

trabalho humano, por ele denominado trabalho linguístico (...) A 

linguagem, portanto, enquanto trabalho, seria geradora de um valor de 

uso – referente a seu potencial comunicativo – e de um valor de troca – 

que, não substituindo de todo o conceito anterior, reflete e reforça a 

posição valorativa e hierarquizada de uma em relação às demais unidades 

de uma língua determinada. Este valor de troca, por sua vez, nos 

permitiria caracterizar um mercado linguístico compreendendo as 

relações de subordinação, complementaridade e oposição entre as 

diversas unidades já mencionadas. (idem) 

Em seguida Araujo argumenta que as proposições mais gerais do conceito “teriam 

necessariamente reflexos, sob os mais variados aspectos, sobre o campo de estudos da 

significação não-verbal como um todo, abrangendo de algum modo a música” (idem) e 

apresenta uma definição precisa da transposição desse conceito para o campo musical: 

Entender essa forma de trabalho, que propusemos denominar trabalho 

acústico, tem implicado desvelar dialogicamente as múltiplas relações 

estabelecidas entre seres humanos ao fazer música, indo necessariamente 

além do som propriamente dito, bem como as demais relações 

subjacentes a esse fazer e à produção de noções de valor que o permeiam, 

e simultaneamente compreender o uso dos instrumentos de trabalho mais 

diversos, das unidades mais simples de um determinado código musical 

aos instrumentos mais propriamente materiais de produção sonora. (idem) 
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A partir desse paralelo de Araujo dos conceitos de Marx, passando pela filosofia da 

linguagem e chegando na música, podemos contextualiza-lo na presente discussão sobre as 

políticas culturais. Entender as complexas relações do continuum entre o trabalho que 

tenha por objetivo a transformação contra o trabalho alienado em mercadoria, no contexto 

da produção cultural proposta pelas políticas públicas, pode ajudar na compreensão das 

consequências da patrimonialização tratada até aqui – aquela que diz respeito ao registro 

sonoro em CD ou em apresentações artísticas no formato de espetáculo. Tendo em vista 

que o meu contato com esse quadro conceitual ainda é muito recente, não entrarei em 

detalhes mais aprofundados acerca da aplicação desse conceito no contexto das políticas de 

patrimonialização. A proposta aqui é indicar caminhos para que se enriqueça o debate 

acerca desse tema, e caso não tenha ficado claro como esse conceito pode auxiliar numa 

contribuição para essa discussão, recorro a justificativa do próprio elaborador do conceito: 

Na contramão de “teorias” que buscam tão somente justificar as relações 

sociais vigentes, nossa proposta, inspirada por Marx e em diálogo crítico 

e aberto com outras correntes teóricas desmistificadoras da realidade, 

pretende não apenas interrogar ou explicar os dilemas das relações 

humanas e sociais, mas ter a audácia de ensaiar, para além de utopias 

desenraizadas do real, um amanhã de convivência mais generosa e 

harmoniosa entre as distintas sonoridades humanas e seus produtores. 

(Araujo, 2013) 
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